
 

(ใบสมคัร) Part 1 

เลขประจ ำตวั (Student ID) 

................................................... 

 

                                                                     

                                                                                 

      ยน    น      ย      หัวหิน 
Beaconhouse Yamsaard Huahin 

เลขท่ี 35/5 ซ.หวัหิน 94 ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 โทร 032-652526 
35/5  Soi Hua Hin 94 Hua Hin , Prachuapkirikhan. Tell 032-652526 

 

ใบสมคัรนักเรียน 
Student Application Form 

 

กรุณำเขียนลำยมือบรรจง หรือพมิพ์ข้อควำมให้ครบทุกข้อ และชัดเจน  
(Please provide us all of your important info with clear and visible writing.) 

1.ข้อมูลนักเรียน (Student Info)     ระดบัชั้น (Class).....................................โปรแกรม (Program)……………………...…… 
ช่ือนกัเรียน ภาษาไทย       เด็กหญิง       เด็กชาย......................................................... นามสกุล.................................................. 
ช่ือเล่น.......................... Student Name................................................................... Last name.................................................. 
Nickname..............................เกิดวนัท่ี (Date of Birth)...............เดือน (Month)........................................ พ.ศ. (Year) ...............  
อาย ุ(Age).........ปี(Year) กลุ่มเลือด (Blood) ( A, B, AB, O  )...... สถานท่ีเกิด (Place of  Birth ) แขวง/ต าบล (Tumbol)...................  
เขต/อ าเภอ (District)............................................... จงัหวดั (Province)......................... เช้ือชาติ (Race) ....................................  
สัญชาติ (Nationality)................................................... ศาสนา (Religion)................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี (Address and House Number)............. หมู ่(Moo)..........หมู่บา้น (Village Name)........................................ 
ซอย (Soi)......................................ถนน (Road)..................................................... แขวง/ต าบล (Tumbol)................................... 
เขต/อ าเภอ (District)......................................... จงัหวดั (Province)................................รหสัไปรษณีย ์(Zip code)...................... 
โทรศพัท ์(Phone).......................................................... E-mail address...................................................................................... 
พืน้ฐำนควำมรู้เดิมของนักเรียน (Child’s Education) 
จบการศึกษาจากโรงเรียน (Previous School) .....................................................เขต/อ าเภอ (District)..........................................  
จงัหวดั (Province)........................................................ผลการเรียนคร้ังสุดทา้ย (Latest GPA)......................................................  
หลกัฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม(Documents from Previous School) .....................................................................................  
เหตุผลท่ีลาออก (Reasons for Quitting)......................................................................................................................................... 
2.ข้อมูลบิดำ (Father Info) 
ช่ือบิดา (Father’s Name).......................................................... นามสกุล (Last name) ............................................................... 
เลขบตัรประชาชน (ID No.).............................. การมีชีวติอยู ่(Living status):       ยงัมีชีวติอยู ่(living)      ถึงแก่กรรม (Deceased)   
เกิดปี พ.ศ. (Year of Birth).................... อาย ุ(Age).............ปี (Year) เกิดท่ีจงัหวดั (Province of Birth) ........................................ 
เช้ือชาติ (Race) ................................... สัญชาติ (Nationality)...................................... ศาสนา (Religion)................................... 
จบกำรศึกษำสูงสุด (Education)      ประถม (Primary)       มธัยมตน้ (Secondary)      มธัยมปลาย (High school)       
                                                        ปวช.(Associate Degree)      ปวส (Associate Degree)      ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 

                                                        ปริญญาโท (Master Degree)      ปริญญาเอก (Doctor Degree)      อ่ืนๆ(ระบุ)Other.......... 
 

 

1.5” 



 

 
จากสถาบนั (Place of Graduation) ........................................................สาขา(Area of Education)........................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั(กรณีที่อยู่ของท่ำนตรงกบับุตรท่ำนไม่จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี)้  
(Please skip this section, if your address is the same as your child’s) 
เลขท่ี (Address and House Number)................... หมู่ (Moo)................หมู่บา้น (Village Name)............................................... 
ซอย (Soi).........................................ถนน (Road)........................................... แขวง/ต าบล (Tumbol).......................................... 
เขต/อ าเภอ (District)....................................... จงัหวดั (Province)................................รหสัไปรษณีย ์(Zip code)........................  
โทรศพัท ์(Phone)......................................................E-mail address.......................................................................................... 
ลกัษณะอาชีพ (Career) ........................................................ต  าแหน่งหนา้ท่ี (Job/Position) ….................................................. 
สถานท่ีท างาน (Work Place).............................. เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน (Office Contact Number) ........................................ 
ระดบัรายได ้(Income)        นอ้ยกวา่(Less than) 30,000 บาท (Baht)   30,001 – 50,000 บาท (Baht)        

       50,001 – 70,000 บาท (Baht)                               มากกวา่ (More than) 70,000 บาท (Baht) 
3.ข้อมูลมำรดำ (Mother Info) 

ช่ือมารดา (Mother’s Name).............................................. นามสกุล (Last name) ...................................................................... 
เลขบตัรประชาชน (ID No.).............................. การมีชีวติอยู ่(Living status):       ยงัมีชีวติอยู ่(living)      ถึงแก่กรรม (Deceased)   
เกิดปี พ.ศ. (Year of Birth)................ อาย ุ(Age).............ปี (Year) เกิดท่ีจงัหวดั (Province of Birth) ............................................ 
เช้ือชาติ ( Race) ..................................... สัญชาติ (Nationality)...................................... ศาสนา (Religion)................................. 
จบกำรศึกษำสูงสุด (Education)      ประถม (Primary)       มธัยมตน้ (Secondary)      มธัยมปลาย (High school)       
                                                        ปวช.(Associate Degree)      ปวส (Associate Degree)      ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 

                                                        ปริญญาโท (Master Degree)      ปริญญาเอก (Doctor Degree)      อ่ืนๆ(ระบุ)Other.......... 
จากสถาบนั (Place of Graduation) ....................................................สาขา(Area of Education)............................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั(กรณทีีอ่ยู่ของท่ำนตรงกบับุตรท่ำนไม่จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)  
(Please skip this section, if your address is the same as your child’s) 
เลขท่ี (Address and House Number)................. หมู่ (Moo)................หมู่บา้น (Village Name)................................................. 
ซอย (Soi)........................................ถนน (Road)..................................................... แขวง/ต าบล (Tumbol)................................ 
เขต/อ าเภอ (District).....................................จงัหวดั (Province)...................................รหสัไปรษณีย ์(Zip code)....................... 
โทรศพัท ์(Phone).....................................................E-mail address........................................................................................... 
ลกัษณะอาชีพ (Career) ............................................ต  าแหน่งหนา้ท่ี (Job/Position) ….............................................................. 
สถานท่ีท างาน (Work Place).............................เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน (Office Contact Number) .......................................... 
ระดบัรายได ้(Income)        นอ้ยกวา่(Less than) 30,000 บาท (Baht)   30,001 – 50,000 บาท (Baht)        

       50,001 – 70,000 บาท (Baht)                               มากกวา่ (More than) 70,000 บาท (Baht) 
ผู้ปกครองเป็น (Guardian)   

บิดา (Father) มารดา(Mother)      อ่ืนๆ ระบุความสัมพนัธ์ Others (tell us their relationship with the child) ............. 
กรณีทีผู้่ปกครองไม่ใช่บิดำ หรือ มำรดำ กรุณำระบุรำยละเอยีดของผู้ปกครอง  
(If the father or mother stated above are not the guardian, please complete this section.) 

ช่ือผูป้กครอง(Name) นาย/นาง/นางสาว.............................................. นามสกุล(Last name)..................................................... 
เลขบตัรประชาชน..........................................................เกิดปี พ.ศ. (Year of  Birth)..........................อาย(ุAge)................ปี(Year) 

เกิดท่ีจงัหวดั(Province of Birth) ................เช้ือชาติ( Race) .............. สัญชาติ( Nationality )................. ศาสนา(Religion).............. 



 

 
จบกำรศึกษำสูงสุด (Education)      ประถม (Primary)       มธัยมตน้ (Secondary)      มธัยมปลาย (High school)       
                                                        ปวช.(Associate Degree)      ปวส (Associate Degree)      ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 

                                                        ปริญญาโท (Master Degree)      ปริญญาเอก (Doctor Degree)      อ่ืนๆ(ระบุ)Other........... 
จากสถาบนั (Place of Graduation) ............................................สาขา(Area of Education)........................................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบันเลขที ่(Address>>  House Number).............. หมู(่Moo)...............หมู่บา้น (Village Name)...................................... 
ซอย(Soi).................................... ถนน(Road)........................................................ แขวง/ต าบล (Tumbol)................................... 
เขต/อ าเภอ (District)..................................จงัหวดั (Province).....................................รหสัไปรษณีย(์Zip code)........................... 
โทรศพัท ์(Phone)....................................................... E-mail address..........................................................................................
ลกัษณะอาชีพ (Career) .................................................. ต  าแหน่งหนา้ท่ี (Job/Position) ........................................................... 
สถานท่ีท างาน (Work Place)......................................เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน(Office Contact Number) ................................... 
ระดบัรายได ้(Income)        นอ้ยกวา่(Less than) 30,000 บาท (Baht)   30,001 – 50,000 บาท (Baht)        

       50,001 – 70,000 บาท (Baht)                               มากกวา่ (More than) 70,000 บาท (Baht) 
ปัจจุบันอำศัยอยู่กบั(The child is now living with) บิดา(Father)      มารดา(Mother) 

                                                                                                                                             บิดา-มารดา(father & Mother)     ผูป้กครอง(Guardian) 

สถำนภำพกำรสมรสของบิดำ – มำรดำ (Father-Mother Status )       อยูด่ว้ยกนั(Married)      แยกกนัอยู(่Separated)      
                                                                                                           หยา่ร้าง (Divorced) 
ผู้ทีส่ำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (Persons to contact in case of emergency) 
1.ช่ือ (Name)................................................................ นามสกุล (Last name).........................................................................  
         เก่ียวขอ้งเป็น (Relationship with the child).................................... เบอร์โทรศพัท ์(Phone)............................................. 
2.ช่ือ (Name)................................................................. นามสกุล (Last name).........................................................................  
         เก่ียวขอ้งเป็น (Relationship with the child).................................... เบอร์โทรศพัท ์(Phone)............................................. 
ท่ำนรู้จักโรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหินจำกทีใ่ด (Where did you find out about our school?) ( ระบุ ) 
       แผน่พบั( Brochure)    โฆษณานิตยสาร (Magazine    เวบ็ไซตข์องโรงเรียน (Website)      ป้ายโฆษณา(Billboard/Press Ad)           
       ค าบอกเล่า (Friends)     ไลน์ออฟฟิเชียล (Line official)      เฟสบุค๊ (Facebook)      อ่ืนๆ(ระบุ) (Other)............................... 
ผู้อุปกำระด้ำนกำรศึกษำ (Child’s Education Fund supported by) 

       บิดา (Father)     มารดา (Mother)     บิดา – มารดา (Father & Mother)     ผูป้กครอง(Guardian)    อ่ืนๆ(ระบุ) (Other)........ 
กำรเบิกค่ำเล่ำเรียน (Tuition Reimbursement) 

           เบิกไมไ่ด ้(No Reimbursement)      เบิกได ้ จากหน่วยงาน (Can be reimbursed from) ................................................. 
ข้อมูลพีน้่องร่วมสำยโลหิต ที่มีชีวติอยู่เรียงตำมล ำดับ (Please list your child’s brothers or sisters in order) 

ล าดบั (No.)     ช่ือ (Name) นามสกุล (Last name)                 เพศ (Sex)    อาย ุ(Age) 
(1)  (...................................................................................................)      (....................)       (...................) 
(2) (...................................................................................................)      (....................)       (...................)  
(3) (...................................................................................................)      (....................)       (...................) 
 
 
 



 

 
ข้อมูลกำรแพ้ยำ / แพ้พษิ / ของนักเรียน (Allergy Info) 
ประเภทการแพ ้(Type of Allergy)       (1.) แพพ้ิษ Allergy to Poisoning   (2.) แพย้า Allergy to Medicine 
พิษหรือยาท่ีแพ ้(Please explain) ........................................................................................................................................... 
แพ้อำหำรประเภท Food Allergy     ไก่(Chicken)     หมู(Pork)      เน้ือ(Beef )        อาหารทะเล(Seafood)        อ่ืนๆOthers 
(ระบุ).............. 
ข้อมูลโรคประจ ำตัว / โรคร้ำยแรงทีเ่คยเป็น ของนักเรียน Congenital Disease 
ประเภทขอ้มูล (Types)          (1.) โรคประจ าตวั (Congenital Disease)        (2.) โรคท่ีเคยเป็น (Disease in the Past) 
ชนิดของโรค (Type of Disease).............................................................................................................................................. 
ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะจากแพทย ์(Doctor’s Suggestions) 
.................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่(For staff only) 

บรรจุชั้น (Class/Level)......................หลกัสูตร(Programme)................................................................................    มอบตวัแลว้ (Registered) 
  ใชบ้ริการรถรับเชา้ (Morning School Bus)             ใชบ้ริการรถรับส่งเยน็(After School Bus)                ผูป้กครองรับ-ส่งเอง(Pick-up by Guardian) 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร (Register Ting Staff Name)................................................................................................วนัท่ี (Date)............................... 

 
 

ใบยนิยอม (Consent Form) 

 
 วนัท่ี (Date)........................................เดือน (Month)..................................................พ.ศ (Year).............................. 

ในกรณี ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................................................นามสกลุ................................................................................ 

นกัเรียนในความปกครองของขา้พเจา้เกิดเจ็บป่วยกะทนัหนัในระหวา่งอยูท่ี่โรงเรียน และทางโรงเรียนติดต่อกบั บิดา มารดาผูป้กครอง  

หรือบุคคล ท่ีขา้พเจา้ใหช่ื้อไวก้บัทางโรงเรียนไม่ได ้ขา้พเจา้ ยนิยอมใหโ้รงเรียนจดัแพทยท์ าการพยาบาลขั้นตน้ใหแ้ก่นกัเรียนไดต้ามสมควร 
In the case that my child, Name……………………..………………………Last name………………….…………………………….…  

suffers a sudden injury or illness during school hours and the school cannot contact me or my child’s guardian at that  

moment, I consent to the school giving basic first aid or any necessary assistance. 

                                                                                                                 .................................................................... 

             (..............................................................................) 

ผู้ปกครอง(Guardian) 

******************************************** 

แผนทีแ่สดงทีอ่ยู่ของนักเรียนโดยสังเขป 

(Please draw a map showing location of your house) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ใบมอบตวั) Part 2 

เลขประจ ำตวั (Student ID) 

................................................... 

 

 
 

                                                                    
 
 
 

 

Student Agreement 
 
 
 

บดัน้ี(ช่ือ-สกลุนกัเรียน)...........................................................................................................................ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนบีคอนเฮาส์ 
แยม้สอาดหวัหินเรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้ขอสญัญาวา่จะเป็นผูป้กครองคอยก ากบั ดูแลและเอาใจใส่ใหน้กัเรียนตั้งใจศึกษาอยา่งสม ่าเสมอจะอบรม 
ตกัเตือนสัง่สอนใหน้กัเรียน ประพฤติและปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ วนิยั ขอ้บงัคบัของโรงเรียนเป็นอยา่งดีทุกประการ ทั้งจะเป็นผูอุ้ปถมัภ ์
ค่าใชจ่้าย 
อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ใหเ้พียงพอและยนิดี มอบนกัเรียนในความปกครองของขา้พเจา้ใหป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนทุกประการ  
หากกระท าผิดต่อกฎระเบียบ วนิยั ขอ้บงัคบัของโรงเรียน ขอให ้โรงเรียนไดด้ าเนินการลงโทษตามสมควร แก่กรณี 
 

I, as a parent of Mr/Miss: …………………………………………………………………………………who is registered  

at Beaconhouse Yamsaard Huahin School, shall ensure that my child follows the school rules as stated in the 

Student Agreement.I agree that my child may be disciplined in accordance with the Student Agreement  

and/or Principal’s decision if necessary. I confirm that I shall take responsibility for my child’s educational 

expenses. 

 

ลงช่ือ (Signed) ....................................................    ลงช่ือ (Signed) ......................................................... 

                                   (  นางอภิลกัษณ์  แยม้สอาด   )                    (            ) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดหวัหิน                                                            ผูป้กครอง (Parent/Guardian) 

                                                                         School Director              
 
พนัธะสญัญาระหวา่ง        บีคอนเฮาส์แยม้สอาดหวัหินกบัผูป้กครอง ด.ช. /ด.ญ./นาย/นางสาว___________________________________  
เพ่ือการส่งเสริมดา้นวชิาการและพฤติกรรมของนกัเรียนโดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัดงัน้ี 
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School and the parent of Mr./Miss.________________________ _________________________  
hereby agree to the following: 

 

 
 
 

๑. ผูป้กครองเซ็นรับทราบจดการบา้น  จดหมายจากโรงเรียนและส่งคืนทุกคร้ัง 
๒. ดูแลใหน้กัเรียนท าการบา้น รายงาน ช้ินงานท่ีก าหนดใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา 
๓. ใหน้กัเรียนหมัน่อ่านทบทวนเน้ือหาบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
๔. กระตุน้ใหน้กัเรียนใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
๕. ในกรณีนกัเรียนขาด ลากิจ ลาป่วยใหติ้ดตามงานกบัครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวชิาทุกคร้ัง 
๖. ดูแลใหน้กัเรียนเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนมาเรียน  ไดแ้ก่ จดัตารางเรียน เตรียมอุปกรณ์ การเรียนและวสัดุฝึก ท่ีครูประจ าวชิาแจง้ 
๗. ใหน้กัเรียนมาเรียนซ่อมกรณีท่ีนกัเรียนไม่ผา่นตามก าหนดท่ีคุณครูแจง้  ซ่ึงถา้นกัเรียนไม่มาซ่อมตามท่ีก าหนดโดยไม่มีการแจง้เหตผุล 

                  ผูป้กครองยนิยอมใหโ้รงเรียนด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การซ ้ าชั้น 
 

  

ด้ำนวชิำกำร 

Academic Agreement 

ใบมอบตวัและข้อตกลงระหว่ำงโรงเรียนบีคอนเฮำส์แย้มสอำดหัวหินกบัผู้ปกครอง 
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1. I will acknowledge receipt of my child’s homework assignments and school letters. 

 2. I will monitor my child’s timely production of their homework and assignments. 

 3. I will regularly review lessons with my child. 

 4. I will encourage positive attitudes towards learning in my child. 

 5. Whenever my child misses school, I will get all missed assignments from the classroom and/or their 

subject  teachers. 

 6. My child will take all necessary learning materials to school and have them ready for each class. 

 7. My child will retake failed examinations unless there is a note from me as to why they are      

        unavailable. If failing to comply with the rules, I agree that my child will repeat class as stated in the    

             Department of Education Act. 
 

 
 

๑. ดูแลใหน้กัเรียนปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
๑.๑  ปลูกฝังใหน้กัเรียนใหเ้ป็นผูป้ฏิบติัตนตรงต่อเวลา โดยส่งนกัเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น. และรับนกัเรียนกลบับา้นก่อนเวลา  

๑๖.๓๐ น ทุกวนัท าการ 
  ๑.๒  คอยตรวจเชค็ใหน้กัเรียนกลบับา้นตรงเวลา  
  ๑.๓  ตกัเตือนนกัเรียนกรณีท่ีไดรั้บแจง้จากครูกรณีนกัเรียนเขา้หอ้งเรียนไม่ตรงตามเวลาหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
๒.  ดูแลใหน้กัเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
 ๒.๑  ผูป้กครองกวดขนัใหน้กัเรียนแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบโรงเรียนและแต่งกายตามตารางเรียน เช่น ชุดพละ ชุดลูกเสือ เป็นตน้  
 ** กรณีท่ีนกัเรียนมีทรงผมท่ีไม่ถูกระเบียบถา้ผูป้กครองไดรั้บแจง้แลว้ยงัไม่ด าเนินการ ผูป้กครองยนิดี อนุญาตใหท้างโรงเรียนน า

 นกัเรียนไปตดัผมตามระเบียบของโรงเรียนได ้*** 
๓. ดูแลกวดขนัไม่ใหน้กัเรียนน าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองเล่น เกม อาวธุ ส่ือลามกอนาจาร สารเสพติดเขา้มาภายใน 

 บริเวณโรงเรียนกรณีท่ีตรวจพบอนุญาตใหท้างโรงเรียนน ามาเก็บไวก่้อนเชิญผูป้กครองมารับคืน 
๔. ยนิดีอนุญาตใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนเพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวนิยั เช่น 
 ค่ายลูกเสือและอ่ืนๆ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.     ปลูกฝังและส่งเสริมใหน้กัเรียนสวสัดีผูป้กครองก่อนมาโรงเรียนและกลบัจากโรงเรียนทุกวนั  ใชว้าจาสุภาพอ่อนหวาน มีกิริยามารยาท

 เรียบร้อยอ่อนโยน เป็นตน้ 
๖.    เม่ือพบวา่นกัเรียนมีปัญหาดา้นพฤติกรรมหรือการเรียนตามค าแนะน าของครูแนะแนว ผูป้กครองยนิยอมน านกัเรียนไปพบจิตวทิยาตา

 ค าแนะน า 
หมำยเหตกุรณีท่ีนกัเรียนละเมิดพนัธะสญัญาเกิน ๓  คร้ัง  ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญผูป้กครองมาพบและกรณีท่ีนกัเรียนมีผลการเรียน
ไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด ผูป้กครองยนิยอมใหน้กัเรียนซ ้ าชั้นได ้
I agree to the following behavioural guidelines: 

1. I will ensure that my child arrives at school before 7:50 am and leaves school before 4:30 pm every day. 

2. I will discuss behavioural issues with my child if I receive any complaints from their teacher or the school. 

3. My child will wear either the school uniform, PE uniform, or scout uniform as scheduled. 

4. I understand that handheld devices such as cell phones and electronic games, toy guns, pornographic 

materials and drugs (including cigarettes) are banned from school. If my child is found to be in 

possession of any of these items, the school will confiscate them and take disciplinary action. The 

principal will notify me if  this should occur. 

5. I will support student activities such as scout camps, Buddhist camps and any other activities as stated in  

the Department of Education guidelines. 

6. My child will respect Thai culture (e.g., use the traditional “wai” greeting), use appropriate and 

respectful language, and be well mannered at all times. 

7. I will seek professional help if my child has behavioural or academic issues that have been observed 

and reported to me by the school counsellor. 

NOTES:  

1. If the Student Agreement is violated three times, parents will be called for a meeting with  

the school principal. 

2.  If a student doesn’t get a passing score, he/she may have to repeat the grade. 

ด้ำนพฤตกิรรม 
Behaviour 

Agreement 



 

 

เอกสำรกำรรับสมัคร / Document Requirements 

1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 1 ฉบบั  ( Birth certificate 1 copy ) 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือนกัเรียน 1 ฉบบั ( Housing registration 1 copy ) 
3. รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1.5 น้ิว 3 รูป ( 3 recent photo of student size 1 inch ) 
4. ส าเนาบตัรประชาชนบิดา,มารดา, ผูป้กครอง ( ID card of parent or guardian who picks up the student ) 
5. รูปถ่ายผูป้กครองท่ีมารับ-ส่ง นกัเรียนท่านละ 1 รูป ( 1 photo of each parent who picks up the student ) 
6. สมุดสุขภาพนกัเรียน ( Student’s health report ) 
7. หลกัฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( Education report of previous school ) 
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