
    Steps with Theera 
A Vocational Training Centre & Coffee Shop

วนัท่ี 

ขอ้มูลนักเรยีน: 

 ชื่อ-นามสกุล 

   ชื่อเล่น 

       วนัเกิด 

  สถานท่ีเกิด 

   สญัชาติ 

 ภาษาพดู 

     โปรแกรมท่ีตอ้งการสมคัร 
 (องักฤษ/ ไทย) 

   เพศ  หญิง ชาย  ไม่ตอ้งการระบุ 

พี่น้องในครอบครวั 
(ชื่อและอายุ) 

 ข้อมูลผู้ปกครอง: 

       ช่ือผูป้กครองคนท่ี 1       

ความสมัพนัธก์บันักเรียน   

 ท่ีอยู่ 



      โทรศพัท์บา้น 

    โทรศพัท์มือถือ 

 โทรศพัทท่ี์ท างาน 

 อีเมล ์

 อาชีพ 

 ชื่อผูป้กครองคนท่ี 2 

       ความสมัพนัธก์บันักเรียน 

     ท่ีอยู่เดียวกบัผูป้กครองคนท่ี 1 

 ท่ีอยู่ 

 โทรศพัท์บา้น 

 โทรศพัท์มือถือ 

 โทรศพัท์ท่ีท างาน 

 อีเมล ์

 อาชีพ 

     บุคคลท่ีใหติ้ดต่อยามฉุกเฉิน 

     ความสมัพนัธก์บันักเรียน 

 โรงพยาบาลท่ีตอ้งการใชฉุ้กเฉิน 

 ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบันักเรียน:



บุตรของคุณเคยไดร้บัการวินิจฉยั
หรือไม่? เม่ือใด? (กรุณาแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง) 

หากบุตรของคุณไม่เคยรบัการ
วินิจฉยั คุณคิดวา่บุตรของคุณมี
ความตอ้งการพิเศษดา้นใดและ
เพราะเหตุใด? 

บุตรของคุณไดร้บัการบ าบดัดว้ยยาหรือไม่? กรุณาใหข้อ้มลูการใชย้าทุกประเภทและวตัถุประสงคอ์ย่างละเอียด (อาการชกั 
อาการวิตกกงัวล ปัญหาดา้นพฤติกรรม หรืออาการภูมิแพ)้ 

ชื่อยา ปริมาณการใช ้ วตัถุประสงค ์ วนัท่ีเร่ิมใชย้า 



บุตรของคุณเคยเขา้รบัการ
รกัษาตวัในโรงพยาบาลจาก 

การผ่าตดัหรือมีการรกัษาตวัใน 

ระยะยาวหรือไม่? (กรุณาให้ 
รายละเอียด) 

บุตรของคุณมีขอ้จำกดัด้าน 
อาหารหรือไม?่ 

บุตรของคุณชอบทานอะไร? มี 
ความถนัดดา้นใด?  
(ท้ังด้านวชิาการและดา้นอ่ืนๆ) 



คุณจะใหค้ าจ ากดัความ
ลกัษณะนิสยับุตรของคุณ
อยา่งไร? (อารมณดี์ เขา้กบั
ผูอ่ื้นไดง้า่ย กระตือรือรน้ ใฝ่
เรียนรู)้ 

สิ่งใดมกัสรา้งความกงัวล
หรือหวาดกลวัใหก้บับุตรของ
คุณ? 

กรุณาระบุจุดแข็งหรือเร่ืองท่ี
บุตรของคุณประสบ
ความส าเร็จและเป็นท่ีน่า
ภาคภูมิใจ 



กรุณาท าเคร่ืองหมายหน้าสิ่งท่ีคุณมีความกงัวลเก่ียวกบับุตรของคุณ 

ปัสสาวะรดท่ีนอน 

พดูตะกุกตะกกั ติดอ่าง 

กระสบักระส่าย 

เศร้า ถอนตวัจากสงัคม 

เสียใจง่าย 

ตอ้งการความสนใจมากเกินไป 

เพ้อ น อยู่ในโลกส่วนตวั 

ปัญหาในการนอน 
ฝันร้าย 

ฉุนเฉียวง่าย 

เปราะบาง 
หงุดหงิดง่าย พดูปด 

ไม่ค่อยแบ่งปัน 

อิจฉา 
ใช้ความรุนแรง 

า

เร่ืองท่ีกงัวลหรือ 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ



บุตรของคุณไดร้บัการ
วางแผนเพ่ือปรบัพฤติกรรม 

ใดๆ หรือไม่? หรือคุณมี 
ความกงัวลเก่ียวกบั
พฤติกรรมดา้นใดของบุตร 
หรือไม่ 

บุตรของคุณไดร้บัการชี้แนะ 
ให้ปรบัพฤติกรรมท่ีไม่พึง 
ประสงคอ์ย่างไรบา้งและบุตร 
มีการตอบสนองอย่างไร?



มีสถานการณใ์ดหรือไม่ท่ีบุตร
ของคุณอาจแสดงพฤติกรรม
กา้วรา้วรุนแรง? โปรดอธิบาย
อยา่งละเอียด  

บุตรของคุณมีอาการ กลา้มเน้ือ
กระตุก (tics), การสะบดัมือ
หรือถูมือซ ้าๆ, มีบางสิ่งท่ีสนใจ
มากเป็นพิเศษ, และพฤติกรรม
กระตุน้ตนเองหรือไม่?



กรุณาอธิบายประเด็นหรือ
ประวติัการมีพฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม (หากมี) 

กรุณาใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ความสามารถในการดูแล
ความเรียบรอ้ยของตนเอง
และการเขา้หอ้งน ้า (การ
แปรงฟัน อาบน ้า แต่งตวั 
การฝึกเขา้หอ้งน ้าดว้ยตนเอง 
เป็นตน้)



บุตรของคุณเคยไดร้บัการบ าบดั
ดา้นการพดูและภาษา/ 
กิจกรรมบ าบดั (OT)/  
การใหค้ าปรึกษาโดย
นักจิตวิทยา/ พฤติกรรมบ าบดั 
หรือการบ าบดัดา้นอ่ืนๆ 
หรือไม่? โปรดใหข้อ้มูลอยา่ง
ละเอียด (รวมทั้งรายงาน/ ผล
การประเมิน)  

คุณประสงคจ์ะใหบุ้ตรของคุณรบั
ความช่วยเหลือจากนักบ าบดั
ดา้นการพดู/ นัก
กิจกรรมบ าบดั/ นักวิตวิทยาของ
เราหรือไม่?  

บุตรของคุณสื่อสารดว้ยวิธีใด? 
กรุณาอธิบายรูปแบบการสื่อสาร 
(ดว้ยวาจา สญัลกัษณ ์หรือ 
AAC) 

คุณเคยพบว่าบุตรของคุณมี
พฒันาการถดถอย หรือไม่? 
(กรุณาระบุช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนและ
อธิบายรายละเอียด)



คุณคาดหวงัอะไรจาก
โปรแกรมของเรา?  

คุณมองอนาคตบุตรของคุณไว ้
อยา่งไร? คุณคาดหวงัใหเ้ขา
ประสบความส าเร็จหรือ
ความสามารถในการท าสิ่ง
ใด? 

ในอนาคต หากเรามีโปรแกรม
สอนการด ารงชีวิตก่ึงพึ่งพา
ตนเอง คุณสนใจท่ีจะส่งบุตรเขา้
ร่วมหรือไม่? 

คุณสนใจท่ีจะไดร้บับริการดา้น
อ่ืนๆ อีกหรือไม่?



 ขอ้ตกลงของผูป้กครอง 

ในการกรอกใบสมคัรเพื่อเขา้ร่วมในโปรแกรมของเรา ผม/ ดิฉนั ยนิดียอมรบัขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี : 
• การกรอกใบสมัครน้ี ไม่ไดป้ระกนัสิทธิในการเขา้ร่วมโปรแกรมกบัสเตปส ์วิท ธีรา
• จะตอ้งยื่นเอกสารส าเนารายงานหรือเอกสารประเมินพฒันาการของโรงเรียนฉบับล่าสุดเม่ือยื่นใบสมัคร
กบัสเตปส ์วิท ธีรา

• จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจ านวนเงิน 25,000 บาท เม่ือไดร้บัการตอบรบัเขา้โปรแกรม
• จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนในแต่ละช่วงของโปรแกรม
(วนัเปิดภาคเรียนจะระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี)
• หากบุตรของคุณจะยกเลิกการเขา้ร่วมโปรแกรม จะตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

การเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

• บริษัท สเตปส ์วิท ธีรา จ ากดั และพนักงาน จะไดร้บัการยกเวน้จากการเรียกรอ้งค่าเสียหาย ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือ
การไดร้บับาดเจ็บใดๆ ของนักเรียนในระหว่างการเขา้ร่วมในโปรแกรม ไม่ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนภายใน
สถานท่ีของสเตปส ์วิท ธีรา ระหว่างการเดินทางไป/ กลบั หรือระหว่างการเขา้ร่วมโปรแกรมนอกสถานท่ี
• ในกรณีฉุกเฉิน สเตปส ์วิท ธีรา จะพยายามอยา่งเต็มท่ีในการติดต่อผูป้กครอง/ ผูดู้แลนักเรียน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่
สามารถติดต่อได ้นักเรียนจะถูกน าตวัส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท

กรุณาลงนาม: 

ลายเซ็นต:์  

ลายมือตวับรรจง: 

ผม/ ดิฉนัยนิยอมให:้ 

• สเตปส ์วิท ธีราเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ในใบสมัครน้ีใหก้บันักวิชาชีพท่านอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งท างานร่วมกบันักเรียน
และ/ หรือเพื่อสรา้งแผนการเรียนเฉพาะของนักเรียน
ลายเซ็นต:์ 

ลายมือตวั

บรรจง: 

ผม/ ดิฉนัยนิยอมให:้ 

• สเตปส ์วิท ธีรา น ารูปถ่ายของบุตรไปใชเ้ว็บไซต์ นิตยสาร หรือในการจดัท าสื่อดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์
ต่างๆ

ลายเซ็นต:์ 

ลายมือตวั

บรรจง:



นักเรียนเป็นผูก้รอกขอ้มูลในส่วนน้ี (เท่าท่ีเป็นไปได)้ 

คุณชอบเรียนรูเ้ร่ืองใด? 
ตวัอยา่งเช่น เร่ืองยานพาหนะ 
ธรรมชาติ ไดโนเสาร ์หรือ
เทคโนโลยี 

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง? 
ตวัอย่างเช่น เล่นไอแพด พบปะ 
เพ่ือน างานศิลปะ ฟุตบอล  

คุณรู้สึกพร้อมจะเร่ิมทำงานและ 
พ่ึงตนเองมากข ้ึน หรือไม?่ 

อาชีพในฝนัของคุณคืออะไร?  
ตวัอย่างเช่น นักมายากล  
ดารานักแสดง นักออกแบบ 
โปรแกรมเกมสค์อมพิวเตอร ์

คุณ า ไดเ้รียนรู้ทกัษะ
น า น น



คุณคิดว่าคุณมีทกัษะใดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการท างาน
หรือไม่? ตวัอยา่งเช่น มี
ความสามารถในการพดูคุยกบั
ผูค้น 

ขอ้ตกลงของนักเรียน 

ผม/ ดิฉนัสญัญาว่าจะปฏิบติัตามกฎระเบียบของสเตปส ์วทิ ธีรา จะท างานอยา่งเต็มความสามารถ และจะพยายามอยา่ง

เต็มท่ีในการมีทศันคติเชิงบวกในทุกๆ วนั 

ผม/ ดิฉนั ยมิยอมให:้ 

• เผยแพร่ขอ้มูลของผม/ ดิฉันกบัครูและพนักงานของสเตปส ์วิท ธีรา

• เผยแพร่รูปถ่ายของผม/ ดิฉันในเว็บไซต์ นิตยสาร และในการจดัท าสื่อดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ต่างๆ

ลายเซ็นต:์ 

ลายมือตวั

บรรจง: 
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