Edited: 10 March, 21

Class: ...............................................
Student No.: ...............................
Start: ...............................................

ENQUIRY FORM / แบบฟอร์มข้อมูล
Details of Parent / ข้อมูลผู้ปกครอง
Mr/Mrs/Ms...................................................................................... Relationship with the child (ความสัมพันธ์)………........................................
Mobile Phone No. / โทรศัพท์มือถือ.......................................... Email address / อีเมล์.......................................................................................
Details of Student(s) / ข้อมูลนักเรียน
1. Mr. / Miss ด.ช. /ด.ญ. .......................................................................... Age / อายุ............... Nick name / ชื่อเล่น ..............................
Date of birth / เกิดวันที่ ...................................................................... Nationality of student / สัญชาติ ..........................................
2. Mr. / Miss ด.ช. /ด.ญ. .......................................................................... Age / อายุ............... Nick name / ชื่อเล่น ..............................
Date of birth / เกิดวันที่ ...................................................................... Nationality of student / สัญชาติ ..........................................
Other Details / ข้อมูลอื่น ๆ
First Language / ภาษาแรก (ของนักเรียน) …………………..…………………. Other Language(s) / ภาษาอื่น ............................................................
Current Address / ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………….....
Home Phone No. / โทรศัพท์บ้าน ...............................................................
Please check one or more of the boxes below to indicate your interest. / กรุณาทาเครื่องหมาย  ระดับชั้นที่ท่านสนใจ
 Nursery & Pre-school /ชั้นเตรียมอนุบาล (Age/อายุ 1.6 – 3)
 High school G7-G12 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (Age/อายุ 12-18)
 K1, K2, K3 /ชั้นอนุบาล 1 – 3 (Age/อายุ 3 - 6)
 Summer Program / โปรแกรมภาคฤดูร้อน
 K1, K2, K3 (Int’l) /ชั้นอนุบาล 1 - 3(นานาชาติ) (Age/อายุ 3 - 6)
 Adult English Lessons at CEC / หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับผู้ใหญ่ ที่ CEC
 Elementary G1-G6 /ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (Age/อายุ 7 - 12)
 Adult Thai Lessons at CEC / หลักสูตรภาษาไทยสาหรับผู้ใหญ่ ที่ CEC
 Others / อื่น ๆ ...............................................................................................

Where did you hear about ABA? ท่านทราบเกี่ยวกับโรงเรียนผ่านสื่อใด
Current student at Little Stars / เป็นนักเรียนของลิตเติ้ล สตาร์
 Website / เว็บไซต์
 School Sign / ป้ายโรงเรียน
 Friend / เพื่อนแนะนา  Family / ญาติพี่น้องเรียนอยู่
 School Brochure / ใบปลิว
 อื่นๆ / Others
 Parent demand Part: Taking care / ผู้ปกครองต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือด้านการดูแล
Comments / Suggestion ............................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Parent demand Part: Academic / ผู้ปกครองต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือด้านวิชาการ
Comments / Suggestion .................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

___________________________________________________________________________________________________
For official use only.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date / วันที่ ........../ ........../ .........................

Edited: 10 March, 21

Questionnaire / แบบสอบถาม
Please answer the questionnaire: / กรุณาตอบแบบสอบถาม
1. ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือบุตร-หลานของท่านในด้านไหนเป็นพิเศษ
Which part would you like us to specifically assist your child with?
 วิชาการ /Academic
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ /English Skills
 ความคิดสร้างสรรค์ /Creativity  ความกล้าแสดงออก /Confidence
 พัฒนาการด้าน /Development ....................................................................................
2. ท่านคิดว่าท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับโรงเรียน / What impresses you about the school?
 การให้บริการ /Customer Services
 หลักสูตรการเรียน- สอน /Curriculum
 สาธารณูปโภค /School Facilities
 ความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้ปกครอง /Compassionate
 สถานที่ตั้งและบรรยากาศภายในโรงเรียน / The location and atmosphere
 อื่น ๆ /Other …………………………………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าทางโรงเรียนควรมีการปรับปรุง หรือแก้ไขด้านใดบ้าง
What part of the school do you think requires improvements?
 สาธารณูปโภค /School Facilities
 การให้บริการ /Customer Services
 หลักสูตรการเรียน- สอน /Curriculum
 ครู- บุคลากร /Teachers and Staff
 การต้อนรับ /Warm Welcoming
 การประสานงาน, การให้ข้อมูล /Coordination and notifications
 อื่น ๆ /Other ………………………………………………..
4. ทาไมท่านถึงตัดสินใจเลือกโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ / Why did you choose ABS2 (Little Stars
Ambassador Bilingual School)?
 หลักสูตรการเรียน- สอน /Curriculum
 คุณภาพสถานศึกษา/School’s quality
 เพื่อนแนะนา /Friend recommended
 ญาติ-พี่น้อง เรียนที่นี่ /Family member studied here
 ใกล้บ้าน, เดินทางสะดวก /Good Location
 มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี /Compassionate
 อื่น ๆ /Other ………………………………………………..
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบรรยากาศภายในโรงเรียน / What is your opinion about the school’s
atmosphere?
 ดีมาก /Very good
 ดี /Good
 ปานกลาง /Moderate
 ควรปรับปรุง /Improvement needed............................................................

