เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
ทางโรงเรี ยนเข้าใจดีว่าใบสมัครนั้นค่อนข้างยาวและละเอียด ทางโรงเรี ยนขอความกรุ ณาท่านผูป้ กครองได้กรอกใบสมัครนี้
ทุกแผ่น ด้วยเหตุว่ากระทรวงศึ กษาธิ การได้ระบุให้เก็บข้อมูลของเด็กและผูป้ กครองอย่างละเอียด และจัดส่ งไปให้ทุกภาคการศึ กษา
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางราชการ ดังปรากฎในใบสมัครนี้ อีกทั้งข้อมูลบางส่ วนจะทาให้ครู สามารถรู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยน
ได้มากขึ้นด้วย เมื่อนักเรี ยนสมัครเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว ผูป้ กครองจะได้รับเอกสารวิธีการเตรี ยมตัวบุตรหลานของท่าน เพื่อให้การก้าวมา
สู่ โรงเรี ยนอนุ บาลกุ๊กไก่ราบรื่ นที่สุดเท่าที่ จะทาได้ ซึ่ งจะขอให้ท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเพิ่มเติ มในด้านพัฒนาการ ความชอบ
ความถนัดของเด็ก เพื่อให้ครู รู้จกั นักเรี ยนมากขึ้นอีก และสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมกับพัฒนาการ
ความสนใจของเด็ก รวมทั้งสามารถสื่ อสารกับเด็กในช่วงแรกของการมาโรงเรี ยนใหม่ของเด็กได้ดีข้ ึน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและหวังอย่างยิ่งในความกรุ ณาของท่าน โรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่ขอขอบคุณพระคุณในความร่ วมมือ
ของท่านผูป้ กครองมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
ด้วยความนับถืออย่างสู ง
(วิวรรณ สารกิจปรี ชา)
ผูอ้ านวยการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อนักเรี ยน____________________________________________________ชื่อเล่น
วันเดือนปี เกิด__________________________ต้นปี การศึกษา____________อายุ ______ปี บรรจุช้ นั
ครู ประจาชั้นชื่อ___________________________________บัตรรับนักเรี ยนสี _______________เลขที่
ได้รับสิ่ งต่อไปนี้ไว้เรี ยบร้อยแล้ว คือ
1. ค่าสมัคร
2. ค่าผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถุงย่าม ผ้าเช็ดตัว ผ่าห่มนอน
3. ค่าชุดพละ
ขนาด_____________จานวน_____________ชุด
4. ค่าชุดนักเรี ยน กางเกง / กระโปรง
ขนาด_____________จานวน_____________ตัว
เสื้ อชาย / เสื้ อหญิง
ขนาด_____________จานวน_____________ตัวเลขที่สมัคร__________
5. ค่าธรรมเนียมการเรี ยน ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใบเสร็ จเล่มที่_____________เลขที่__________สี
เลขที่บรรจุ__________
6. ค่าหนังสื อเรี ยน + อุปกรณ์
7. สู ติบตั ร (ถ่ายเอกสาร)
8. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ส่ วนที่ 1
9. ใบรับรองแพทย์
10. ใบรับรองจากโรงเรี
11. ข้อมูลพัฒนาการเด็กจากโรงเรี ยนเดิม
ใบสมัครนักเรียยนเดิ
นม
12. รู ปถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 1 เดือน) 3 รู ป โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หมายเหตุ
ลงชื่อ____________________________ผูร้ ับสมัคร
วันที่รับสมัคร________________________________________

เลขที่สมัคร___________
เลขที่บรรจุ___________
ส่วนที่ 1

ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ______________________นามสกุล_____________________________________ชื่อเล่น
เกิดวันที่_________เดือน_______________พ.ศ.__________ปี ______________นับถือศาสนา
เพศ__________เชื้อชาติ___________สัญชาติ____________รหัสประจาตัวประชาชน

ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่___________หมู่ที่_____________ซอย_________________________ถนน
แขวง/ตาบล___________________เขต/อาเภอ___________________จังหวัด__________________รหัสไปรษณี ย_์ __________
โทรศัพท์__________________โทรสาร__________________เกิดที่อาเภอ__________________จังหวัด___________________
บ้านเกิดตามใบสู ติบตั ร แขวง/ตาบล____________________เขต/อาเภอ______________จังหวัด
ปี การศึกษาที่เริ่ มเข้าเรี ยน___________________________________ภาค____________________ชั้น
ลักษณะความพิการหรื อข้อบกพร่ องด้านต่างๆ
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ
เด็กอยูท่ ี่บา้ นมีใครดูแลในเรื่ องกิจวัตรประจาวันต่างๆ
นักเรี ยนเคยมีพี่เรี ยนที่โรงเรี ยนนี้ กรุ ณาระบุชื่อ
ทาไมจึงต้องการให้นกั เรี ยนเข้าโรงเรี ยนนี้
สิ่ งที่คาดหวังจะได้รับจากโรงเรี ยน
ได้รับทราบเรื่ องราวของโรงเรี ยนได้อย่างไร 1.อินเตอร์เน็ท Google Website Facebook
Instagram
2.หนังสื อพิมพ์ / สิ่ งพิมพ์อื่นๆ
0
00 3.มีผแู ้ นะนา กรุ ณาระบุชื่อ
00
ชื่อผูป้ กครองที่นานักเรี ยนมาฝาก________________________________________เป็
นอะไรกับนักเรี ยน___________________
00
00
00

ชื่อมารดา_________________________นามสกุ0 ล_____________________________________สัญชาติ
ศาสนา_______________อายุ____________โทรศัพท์มือถือ__________________________โทรศัพท์บา้ น_________________
E-mail_________________________________ Line ID_________________ Facebook
สถานภาพ (เสี ยชีวิต/มีชีวิต)_____________อาชีพ________________________ตาแหน่ง
แผนก/ลักษณะงาน________________________________________ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั _______________________________
สถานที่ต้ งั ______________________________________________________________________________________________
การศึกษาระดับสู งสุ ด_____________________________________________________________________________________
มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ
ที่อยู่ (หากไม่ตรงกับเด็ก)

ชื่อบิดา____________________________นามสกุล_____________________________________สัญชาติ
ศาสนา_______________อายุ____________โทรศัพท์มือถือ__________________________โทรศัพท์บา้ น_________________
E-mail_________________________________ Line ID_________________ Facebook
สถานภาพ (เสี ยชีวิต/มีชีวิต)_____________อาชีพ________________________ตาแหน่ง
แผนก/ลักษณะงาน________________________________________ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั _______________________________
สถานที่ต้ งั ______________________________________________________________________________________________
การศึกษาระดับสู งสุ ด_____________________________________________________________________________________
มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ
ที่อยู่ (หากไม่ตรงกับเด็ก)
ขณะนี้เด็กอยูก่ บั ______________________________จานวนพี่นอ้ งทั้งหมด_______คน เป็ นบุตรคนที่_________ของบิดา มารดา
พี่ชาย________คน น้องชาย________คน พี่สาว________คน น้องสาว________คน คุณแม่กาลังตั้งครรภ์บุตรคนที่___________
จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษา (บอกจานวน/ศึกษาอยูช่ ้ นั )

ภาษาที่เด็กใช้พูดคุยที่บา้ น คือ
เด็กเรี ยกคุณพ่อ ว่า___________________________________ เด็กเรี ยกคุณแม่ ว่า
เรื่ องของเด็กที่ท่านต้องการให้โรงเรี ยนได้สงั เกตเห็น หรื อรับทราบ หรื อต้องการร่ วมมือกันส่ งเสริ มหรื อแก้ไข

ในกรณีที่เด็กไม่ ได้ อยู่กับบิดา มารดา หรื อมีผ้ ปู กครองที่ไม่ ใช่ บิดา มารดา รับผิดชอบดูแลอยู่ กรุ ณากรอกข้ อมูลในส่ วนของผู้ปกครอง
ชื่อผูป้ กครอง__________________________นามสกุล_________________________________สัญชาติ___________________
ศาสนา_______________________อายุ________________รายได้___________________อาชีพ
ความสนใจ/ความถนัด/ความเชี่ ยวชาญ
งานอดิเรก_________________________________สถานที่ทางาน_________________________________________________
โทรศัพท์_________________________E-mail
ที่อยู่ (หากแตกต่างจากของนักเรี ยน)
สาเหตุการเป็ นผูป้ กครองแทน บิดา มารดา_____________________ระยะเวลารับหน้าที่เป็ นผูป้ กครองเด็ก
มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในเรื่ องใดพิเศษ

1. เคยนาเด็กไปฝากเลี้ยงมาแล้ว คือที่
เป็ นระยะเวลานานรวม__________________________________สาเหตุที่ออก______________________________________
2. เคยนาเด็กเข้าโรงเรี ยนมาแล้ว คือ โรงเรี ยน___________________________________________________________________
เรี ยนตั้งแต่ช้ นั _______ถึงชั้น______สาเหตุที่ออก______________________________เป็ นระยะเวลานานรวม_____________
3. ผูป้ กครองต้องการให้เด็กได้ไปศึกษาต่อ (ถัดจากโรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่น้ ี)
ที่โรงเรี ยน_____________________________เหตุผลเพราะว่า___________________________________________________
หรื อโรงเรี ยน___________________________เหตุผลเพราะว่า___________________________________________________

ผูป้ กครองต้องการรับจดหมายจากทางโรงเรี ยนเป็ นภาษา ไทย อังกฤษ
ทั้งสองภาษา
0
ผูป้ กครองต้องการรับข่าวสารประจาหน่วยการเรี ยนรู ้และประจาสัปดาห์ทาง (กรุ ณาเลือกเพียงข้อเดียว)
0
E-mail (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________________________
0
กรุ ณาเลือกเพียงข้อเดียว
Word
PDF
สิ่ งพิมพ์

ลงชื่อ________________________________ผูน้ ามาสมัคร
ตัวบรรจง_______________________________________
รับสมัครวันที่_____________/_______________/_______

ส่ วนที่ 2

ประวัติสุขภาพนักเรี ยนและพัฒนาการของเด็ก
ด.ช. / ด.ญ. ______________________________นามสกุล____________________________________ชื่อเล่น
เด็กมีแพทย์ประจาตัว คือ_________________________________________โรงพยาบาล/คลีนิค
เด็กมีโรคประจาตัว คือ___________________________________________มีอาการแพ้
ก่อนเข้าเรี ยนเด็กเคยเจ็บป่ วยด้วยโรค
สภาวะอื่นๆที่ โรงเรี ยนควรทราบ เช่น ด้านพัฒนาการของเด็ก

เด็กได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เรื่ องพัฒนาการล่าช้าด้าน * พร้ อมแนบในวินิจฉัยของแพทย์
สมาธิ ส้ นั
ออทิสติก
แอลดี
กล้ามเนื้ ออ่อนแรง
แอสเพอเกอร์

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิ นจะโทรศัพท์แจ้งข่าวและปรึ กษาได้กบั ________________________________ โทร_______________________
หรื อ_______________________________________โทร________________________________________________________
กรุ ณาขีดเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อความลงในช่ องว่ างด้ วย
_______ 1. เด็กเคยชักเมื่อมีไข้สูง จานวน________ครั้ง ครั้งสุ ดท้ายเมื่อประมาณเดือน________________ พ.ศ.______________
_______ 2. เด็กเคยชักด้วยโรคอื่น คือ________________________________________________________________________
_______ 3. ผูป้ กครอง (บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ) มีประวัติวา่ เคยชัก
_______ 4. เวลาเด็กร้องไห้มาก หรื อโกรธมากเคยมีอาการเกร็ ง เขียว
การสร้ างเสริมภูมคิ ้ ุมกันโรค
_______ แรกเกิด
_______ 1 เดือน
_______ 2 เดือน
_______ 2 เดือน
_______ 4 เดือน
_______ 4 เดือน
_______ 6 เดือน
_______ 6 เดือน
_______ 6 เดือน

วัคซี น บีซีจี ป้องกันวัณโรค วัคซี นป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1
วัคซี นป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
วัคซี นป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซี นป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1 ตับอักเสบบี เข็มที่ 1
ฮิบวัคซี น ครั้งที่ 1 (ป้องกันโรคเยื่อสมองอักเสบ)
วัคซี นป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซี นป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 2 ตับอักเสบบี เข็มที่ 2
ฮิบวัคซี น ครั้งที่ 2 (ป้องกันโรคเยื่อสมองอักเสบ)
วัคซี นป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซี นป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 3
ฮิบวัคซี น ครั้งที่ 3 (ป้องกันโรคเยื่อสมองอักเสบ)
วัคซี นป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

_______ 8 เดือน
_______ 8-12 เดือน
_______ 9-12 เดือน
_______ 10 เดือน
_______ 9-18 เดือน
_______ 1 ปี ครึ่ ง-3 ปี
_______ 1-3 ปี
_______ 2ปี - 2ปี ครึ่ ง
_______ 18 เดือน
_______ 18 เดือน
_______ 18 เดือน
_______ 4-5 ปี
_______ 4-5 ปี
_______ 5-6 ปี
_______ 5-6 ปี
_______ 1- 12 ปี
_______ 2-16 ปี
_______ 2-16 ปี
_______ 2-16 ปี

หมายเหตุ :

ทดสอบการได้ยิน
ผลการทดสอบคือ______________________________________
ทดสอบภูมิคุม้ กันวัณโรค ผลการทดสอบคือ______________________________________
วัคซี นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมครั้งที่ 1
ทดสอบทางพัฒนาการ ผลการทดสอบคือ______________________________________
วัคซี นป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1
วัคซี นป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2 (ห่างจากเข็มแรก 1-4 สัปดาห์)
วัคซี นป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 3 (หลังจากเข็มที่ 2 1ปี )
วัคซี นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 1
วัคซี นป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักกระตุน้ ครั้งที่ 1
วัคซี นป้องกันโปลิโอกระตุน้ ครั้งที่ 1
ฮิบวัคซี น ครั้งที่ 4 (ป้องกันโรคเยื่อสมองอักเสบ)
วัคซี นป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักกระตุน้ ครั้งที่ 2
วัคซี นป้องกันโปลิโอกระตุน้ ครั้งที่ 2
วัคซี นป้องกันไข้สมองอักเสบ (กระตุน้ )
วัคซี นป้องกันไทฟอยด์
วัคซี นป้องกันโรคอีสุกอีใส
วัคซี นป้องกันโรคตับอักเสบเอ เข็มที่ 1 (_________ชนิด 360U ___________ชนิด 370U)
วัคซี นป้องกันโรคตับอักเสบเอ เข็มที่ 2 (ห่างจากเข็มที่ 1 1 เดือน)
วัคซี นป้องกันโรคตับอักเสบเอ เข็มที่ 3 (ห่างจากเข็มที่ 2 6-12 เดือน ถ้าเป็ นชนิด 360U)

เด็กไม่จาเป็ นต้องฉี ดวัคซี นทั้งหมดที่ มีรายการข้างต้น แต่ ขอรายละเอี ยดเฉพาะที่ เด็กได้รับการฉี ดวัคซี นมาแล้ว
เพื่อขอทราบเป็ นข้อมูลด้านสุ ขภาพ ส่ วนการทดสอบต่างๆนั้น เด็กควรได้รับการทดสอบโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและ
กรุ ณาบันทึกผลการทดสอบมาให้ทราบด้วย หรื อจะถ่ายเอกสารผลการทดสอบที่แพทย์มอบให้ท่านแนบมาด้วยก็ได้
ลงชื่อ_____________________ผูบ้ นั ทึกข้อความ
(_____________________________) ตัวบรรจง
วันที่บนั ทึก______________________________

ส่ วนที่ 3

ลักษณะนิสัยและพัฒนาการของนักเรียน
ขอความกรุ ณาท่ านผูป้ กครองกรอกข้อมู ลเกี่ ย วกับเด็กให้ครู ได้รับทราบมากที่ สุ ด เพื่ อครู จะได้รู้จกั เด็กก่ อนที่ เ ด็กจะมา
โรงเรี ยน และสามารถดูแลเด็ก พูดคุย ทาความคุน้ เคยกับเด็กๆ ได้ดีข้ ึน อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ครู เข้าใจนักเรี ยนและปฎิบตั ิ การ
จูงใจให้นกั เรี ยนชอบครู ไว้ใจครู ได้รวดเร็ วขึ้นด้วย
กรุ ณาขีดเครื่ องหมาย หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งและเติมข้ อความในช่ องว่ างของแต่ ละข้ อด้ วย
ลักษณะนิสัยของเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง เช่น
อดทน เวลาเจ็บไม่ค่อยบอก ไม่ค่อยร้องไห้
มีสมาธิ ในการฟัง เช่น ฟังนิ ทานเรื่ องสั้นๆได้ตลอดเรื่ อง
ชอบฟังนิทาน เรื่ อง
มีสมาธิ ในการเล่น ประมาณ___________________________นาที
มักมีสมาธิ ได้นานๆ อยูก่ บั การ
กลัวความมืด
ชอบเล่นกับผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะกับ
ชอบเล่นกับเด็ก โดยเฉพาะกับ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่รู้จกั แบ่งบันเสมอ
กล้าพูด กล้าแสดงต่อหน้าผูอ้ ื่น
คุน้ กับคนที่ไม่รู้จกั ได้ยากหรื อกลัวคนแปลกหน้า
ชอบเป็ นผูน้ า
โมโหร้าย เช่น
มักเอาแต่ใจตนเอง ขัดใจไม่ได้
ชอบดูดนิ้ว โดยเฉพาะเวลา
ถนัดมือซ้าย
เมื่อโกรธ เคยทาร้ายผูอ้ ื่นโดยการ___________________________ (ตี กัด ต่อย ฯลฯ)
ติดสิ่ งของตลอดเวลา ต้องมีติดตัวเสมอ คือ
สิ่ งที่เด็กชอบเล่นหรื อกิจกรรมที่ชอบทา คือ
สิ่ งที่เด็กมีความสนใจพิเศษ คือ
เพลงที่เด็กชอบพิเศษในขณะนี้
หนังสื อที่เด็กชอบเป็ นพิเศษในขณะนี้
ลักษณะนิสยั อื่นๆ ที่ผปู ้ กครองต้องการให้โรงเรี ยนทราบ คือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพูดของเด็ก
พูดไม่ชดั โดยเฉพาะเมื่อพูดคาว่า_______________________________________________________________
พูดยังไม่เป็ นประโยค
พูดติดอ่าง โดยเริ่ มเป็ นเมื่ออายุประมาณ__________________________________________________________
ยังไม่พูดเลย
พูดจาไพเราะ มีครับ มีค่ะ เสมอ
ติดพูดคาหยาบ ว่า___________________________________________________________________________
สิ่ งที่ผปู ้ กครองต้องการให้โรงเรี ยนทราบเกี่ยวกับการพูดของเด็ก คือ

การรับประทานอาหารของเด็ก
1. การรับประทานนม
1.1
ยังรับประทานนมขวดอยูป่ ระมาณวันละ_____________ขวด (8oz)
1.2
รับประทานนมขวดก่อนนอนตอนกลางวัน
1.3
รับประทานนมจากแก้วหรื อกล่องประมาณวันละ_______________แก้ว/กล่อง
1.4
สิ่ งที่ผปู ้ กครองต้องการให้โรงเรี ยนทราบเกี่ยวกับการรับประทานนมของนักเรี ยน คือ
_________________________________________________________________________________________
2. การรับประทานอาหาร
2.1
รับประทานอาหารได้ทุกชนิด
2.2
มักจะเจริ ญอาหารดี
2.3
ไม่ชอบรับประทาน
2.4
ชอบรับประทาน
2.5
รับประทานด้วยตนเอง โดยใช้ชอ้ น-ส้อม เป็ นประจาทุกวัน
2.6
รับประทานอาหารบางชนิดไม่ได้ คือ__________________________เหตุเพราะว่า
2.7
สิ่ งที่ผปู ้ กครองต้องการให้ทางโรงเรี ยนทราบเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร คือ
3. การดื่มนา้
3.1
ดื่มน้ าจากถ้วยได้ดว้ ยตนเอง
3.2
ดื่มน้ าวันละ____________แก้ว
4. การขับถ่ ายของนักเรียน
4.1
สามารถบอกได้เมื่อจะปัสสาวะ และสามารถเข้าห้องน้ าได้ทนั
4.2
สามารถบอกได้เมื่อจะอุจจาระ และสามารถเข้าห้องน้ าได้ทนั
4.3
ยังปัสสาวะรดที่นอนอยูบ่ ่อยๆ
4.4
สิ่ งที่ผปู ้ กครองต้องการให้ทางโรงเรี ยนทราบเกี่ยวกับการขับถ่ายของนักเรี ยน คือ

5. การนอนของนักเรียน
5.1
ปกตินอนกลางวันตั้งแต่เวลา__________________________น. ถึงเวลา_______________________________น.
5.2
ตอนนอนมักจะชอบ_________________________________(เช่น ดูดนิ้ว ให้ลูบหลัง ฯลฯ)
5. 3 สิ่ งที่ผปู ้ กครองต้องการให้โรงเรี ยนทราบเกี่ยวกับการนอนของนักเรี ยน คือ
_________________________________________________________________________________________

ลงชื่อ_____________________ผูน้ ามาสมัคร
ตัวบรรจง____________________________
วันที่_________/_________/_____________

ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้า
เป็ นแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง สาขาเวชกรรม เลขที่
ขณะนี้ประกอบอาชีพอยูท่ ี่
ขอรับรองว่า ด.ช / ด.ญ.
มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อใดๆ เห็นสมควรให้เข้าเรี ยนได้ พร้อมทั้งได้รับการป้ องกันโรคต่างๆ ดังต่อไปนี้
(กรุ ณาขีดเครื่ องหมาย หน้ าวัคซีนที่เด็กได้ รับการป้ องกันแล้ ว)
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

วัคซี นป้องกันวัณโรค (บีซีจี)
วัคซี นป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี จานวน 3 ครั้ง
วัคซี นป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จานวน 3 ครั้ง
วัคซี นป้องกันโรคโปลิโอ จานวน 3 ครั้ง
วัคซี นป้องกันโรคโปลิโอ กระตุน้ ครั้งที่ 1 (ประมานอายุ 18 เดือน)
วัคซี นป้องกันโรคโปลิโอ กระตุน้ ครั้งที่ 2 (ประมาณอายุ 4-6 ปี )
วัคซี นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มแรก (ประมาณอายุ 9-12 เดือน)
วัคซี นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม กระตุน้ ครั้งที่ 1 (ประมาณอายุ 4-6 ปี )
วัคซี นป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ เจ อี ครั้งที่ 1
วัคซี นป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ เจ อี กระตุน้ ครั้งที่ 2
วัคซี นป้องกันโรคเยื่อหุ ม้ สมองอักเสบจากเชื้อฮิบ จานวน 3 ครั้ง
วัคซี นป้องกันโรคสุ กใส
วัคซี นป้องกันโรคไวรัสอักเสบเอ จานวน 2 ครั้ง
วัคซี นป้องกันโรคไทฟอยด์
วัคซี นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

หมายเหตุ : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(อนึ่ ง ทางโรงเรี ยนเข้าใจดีวา่ วัคซี นบางอย่าง นักเรี ยนอาจจะยังไม่ได้รับการป้องกัน เพราะอายุยงั ไม่ถึงวัยอันควร โรงเรี ยนเพียง
ต้องการทราบรายละเอียดไว้เป็ นข้อมูลเท่านั้น)

โรคประจาตัวของเด็ก คือ
เด็กมีประวัติแพ้พิษ คือ
เด็กมีประวัติแพ้ยา คือ
เด็กมีประวัติแพ้อาหาร คือ
เด็กเคยมีประวัติเป็ นโรคร้ายแรง คือ

ข้ อแนะนาเกีย่ วกับการดูแลสุ ขภาพของเด็กที่ทางโรงเรียนควรได้ รับทราบ
เด็กมีพฒั นาการช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันในด้าน

หมายเหตุ :

ลงนามแพทย์ผรู ้ ับรอง_______________________
วันที่_____________________________________

