
 

APPLICATION FORM ใบสมคัร 
 
Write in BLOCK CAPITALS-ENGLISH only. 
กรอกเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เท่านั้น 
 

Please complete all sections, attach all required documents 
and then sign and date the form. 
กรุณากรอกรายละเอียดใหช้ดัเจน แนบเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมด ลงลายมือช่ือ และวนัท่ีใน

แบบฟอร์ม 

Student ID Number: ⬚⬚⬚⬚ 
 

 

STUDENT INFORMATION ข้อมูลนักเรียน 

First Name  
ช่ือ 

Family Name 
นามสกุล 

Preferred Name  
ช่ือเล่น 

Name in Thai  
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
(Thai students only) 

Gender เพศ 
□Male ชาย  □Female หญิง 

Date of Admission วนัเร่ิมเรียน 
Year Group ระดบัชั้นปี 

Date of Birth วนัเกิด  
Age of Entry อายุเม่ือเร่ิมเรียน 

Nationality สญัชาติ 
Religion ศาสนา 

Passport No หมายเลขพาสปอร์ต  
Place of Issue ประเทศท่ีออก 

Date of Issue วนัท่ีออก 
Expiry Date วนัหมดอาย ุ

Thai ID No เลขบตัรประชาชน 
 

Siblings at Bloomsbury (Name/Year) 
พี่นอ้งท่ีเรียนท่ีน่ี (ช่ือและระดบัชั้นปี) 
PARENT / GUARDIAN INFORMATION ข้อมูลของผู้ปกครอง 

 FATHER บิดา MOTHER มารดา 
Name/Surname: 
ช่ือ/นามสกุล 

  

Nationality: 
สญัชาติ 

  

Home Address: 
ท่ีอยู ่
 
 

 
 
 
 
 

 

Position: 
ตาํแหน่ง 

  

Facebook: 
เฟสบุ๊ค 

  

Line: 
ไลน ์

  

Telephone (Work): 
หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีทาํงาน 

  

Telephone (Mobile): 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

  

Email: 
อีเมล ์

  

Guardian’s Name ช่ือผูดู้แล: 
Contact Address ท่ีอยูส่าํหรับติดต่อ: 
 
 
 
 
Email อีเมล:์ 
Tel. (Home):     Tel. (Mobile): 
 

If the parents have different addresses, 
please indicate your child’s address. 
หากผูป้กครองมีท่ีอยูแ่ตกต่างจากนกัเรียน กรุณาแจง้ท่ีอยูข่องนกัเรียน 

 
PHOTO 
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EDUCATION HISTORY ประวตัิทางการศึกษา 
Name of Previous School 

โรงเรียนเดิม 
Year / Grade 

ระดบัชั้นเรียน 
Years attended from – to 

ปีท่ีเขา้และออก 

1.   

Country ประเทศ:. Language of Instruction ภาษาท่ีใชใ้นการสอน: 
Reason for Leaving เหตุผลท่ีลาออก: 
2.   

Country ประเทศ:. Language of Instruction ภาษาท่ีใชใ้นการสอน: 
Reason for Leaving เหตุผลท่ีลาออก: 
ACADEMIC INFORMATION ข้อมูลทางการศึกษา 

Languages ภาษาต่างประเทศ 

First Language  
ภาษาแรกท่ีใช:้ 

 

Language Most Frequently Spoken 

ภาษาท่ีใชบ่้อยท่ีสุด: 
 

Other Languages Spoken  
ภาษาอ่ืน ๆ: 

 
Details of each subject grade: (please tick the boxes below that best describe the student’s level/standard in 
each area). 
รายละเอียดเกรดแต่ละวิชา (กรุณาทาํเคร่ืองหมายท่ีช่องดา้นล่างเพื่ออธิบายระดบัของนกัเรียนในแต่ละทกัษะ) 

Subject 

Y 4 / P.3 
 

Y 5 / P.4 
 

Y 6 / P.5 
 

Y 7 / P.6 
 

Y 8 / M.1 
 

Y 9 / M.2 
 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
English Language 
ภาษาองักฤษ                         
Thai Language 
ภาษาไทย                         
Mathematic 
คณิตศาสตร์                         
Science 
วิทยาศาสตร์                         
History 
ประวติัศาสตร์                         
Art 
ศิลปะ                         
 
 
FURTHER INFORMATION  
Please indicate the main contact(s) to whom school documents should be sent (more than one can be specified) 
กรุณาแจง้ช่ือผูติ้ดต่อและท่ีอยูส่าํหรับการส่งเอกสารโรงเรียน (สามารถระบุไดม้ากกวา่ 1 ท่าน) 

 Correspondence, invoices and reports should be sent toใบตอบรับ ใบแจง้หน้ี และเอกสารส่งท่ี: 

□ Father บิดา □ Mother มารดา □ Guardian ผูดู้แล □ at Home ท่ีบา้น □ at Work ท่ีทาํงาน 
Company Name and address details: 
หากเบิกในนามของบริษทั กรุณาระบุท่ีอยู่ ........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
I hereby certify that the statements and other items of information above are true and correct. I understand 
that if any false or misleading statements are made, this will result in the cancellation of this application and of 
any enrolment ensuing there from.  
ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้มูลท่ีใหข้า้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากมีขอ้ความใดๆอนัเป็นเทจ็ จะส่งผลถึงการยกเลิกการสมคัรของนกัเรียนได ้

Signature ลายมือช่ือ อ Full Name ช่ือเตม็ 

 
*Facebook:                                                           Line: 
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PARENT’S CONSENT FOR TAKING IMAGES AND VIDEOS 

I understand that students and their work may be photographed or filmed during school activities or classes. I 
hereby extend my consent for any such photographs or films that may be used by the school in presentations, 
displays or information materials. I further understand that published photographs of my child will not be 
accompanied by the latter’s name unless I expressly extend prior permission. 
โรงเรียนอาจมีการถ่ายภาพ หรือถ่ายทาํวีดีทศันน์กัเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมปกติของโรงเรียนหรือในระดบัชั้น ซ่ึงการถ่ายภาพ วีดีทศัน ์หรือผลงานต่าง ๆ ของนกัเรียนอาจจะมีการนาํมาใช้

แสดง จดัแสดง หรือใชส้าํหรับการพิมพล์งสมุด ข่าวสารโรงเรียน หรือแสดงต่อท่ีสาธารณะ รูปถ่ายจะไม่ระบุช่ือของนกัเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง

เท่านั้น 

       □ If  you would not like your son/daughter to be photographed or included in any 
school video, live stream etc or have their work electronically published, please 
tick here 
ถา้หากท่านไม่ตอ้งการใหโ้รงเรียนถ่ายรูปหรือเป็นส่วนหน่ึงของวีดีโอท่ีโรงเรียนถ่ายทาํ กรุณาระบุในช่องน้ี  

 

       

 Signature 
ลายมือช่ือ 

 Relationship to student 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน 

 Date 
วนัท่ี 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION OF TYLENOL แบบยนิยอมให้รับประทานยาไทลนีอล (พาราเซตามอล) 

The administering of all medications requires written permission from parents; this must be kept in the Clinic 
and such medicines must be administered by the School Nurse only.                                                                                                            
การใหย้าเด็กจะตอ้งมีใบอนุญาตยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง และใบยินยอมน้ีจะเกบ็ไวท่ี้คลีนิคของโรงเรียน ซ่ึงพยาบาลเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นท่ีจะมีสิทธ์ิใหย้าแก่เด็กได ้
With your permission, the school nurse may give your child Tylenol or its equivalent for minor aches and pains 
such as headache, toothache, dental pain, stomach ache, menstrual cramp or fever.  Please indicate, sign and 
date the section below if applicable.                                                                                                                                                                                                   
ขา้พเจา้ยินยอมใหพ้ยาบาลของโรงเรียนใหย้าไทลีนอลหรือเทียบเท่าแก่เด็กได ้เพื่อรักษาอาการปวด เช่น ปวดศรีษะ ปวดฟัน ปวดทอ้ง ปวดเกร็งช่องทอ้งเน่ืองจาก ประจาํเดือน หรือมี

ไข ้เป็นตน้ กรุณาระบุช่ือและวนัท่ีดา้นล่างใหเ้รียบร้อย 

          □ The school nurse has my consent to give (student’s name)________________________________________, my 
son/daughter Tylenol or its equivalent during school hours.  
ขา้พเจา้ยินยอมใหพ้ยาบาลใหย้าไทลีนอล (พาราเซตามอล) หรือเทียบเท่าแก่บุตรของขา้พเจา้ตามช่ือขา้งตน้ได ้หากมีอาการดงักล่าวเกิดข้ึนอยูใ่นโรงเรียน 
 

□ Please do not administer Tylenol or its equivalent to my son/daughter at the school.  
กรุณาอยา่ใหย้าไทลีนอล (พาราเซตามอล) หรือเทียบเท่าใหก้บัเด็ก 
 

      

 Signature 
ลายมือช่ือ 

 Relationship to student 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน 

 Date 
วนัท่ี 
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Student ID Number: ⬚⬚⬚⬚ 
 
 
 
 

 
 
 

PHOTO 

 

 

STUDENT’S MEDICAL HISTORY ประวตัิทางการแพทย์ของนักเรียน 

First Name: 
ช่ือ 

Family Name: 
นามสกุล 

Preferred Name: 
ช่ือเล่น 
 

Year Group: 
ระดบัชั้นปี 

Date of Birth:  
วนัเกิด  

Gender เพศ: 

□Male ชาย  □Female หญิง 
Home Address: 
ท่ีอยู ่

Telephone (Home): 
เบอร์โทรศพัทบ์า้น 

Father บิดา: 
Home Address: 
ท่ีอยู ่

Telephone (Mobile):  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

Mother มารดา: 
Home Address: 
ท่ีอยู ่

Telephone (Mobile): 
 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

Guardian ผูดู้แล: 
Home Address: 
ท่ีอยู ่

Telephone (Mobile): 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

Blood Type กรุ๊ปเลือด: □A □B □AB □O RH:  □Positive + □Negative - 

Height ส่วนสูง::□ Weight นํ้าหนกั: 
Does the student suffer or has (s)he ever suffered from any of the following? Please include any details 
of investigation, examination or diagnosis. บุตรหลานของท่านเป็นโรคดงัต่อไปน้ีหรือไม่ กรุณาใส่ขอ้มูลการรักษาและอาการท่ีพบ 

Asthma 
หอบหืด □YES  □NO 

Convulsion/Seizures 
โรคลมชกั □YES  □NO 

Diabetes 
โรคเบาหวาน □YES  □NO 

Digestive illness (e.g. IBS) 
อาการอกัเสบของระบบทางเดินอาหาร □YES  □NO 

Fits, fainting or blackouts 
อาการหนา้มืด เป็นลม □YES  □NO 

Migraine headaches 
อาการปวดไมเกรน □YES  □NO 

Heart problems 
โรคหวัใจ □YES  □NO 

Orthopaedic disorders 
ความผิดปกติของกระดูกและกลา้มเน้ือ □YES  □NO 

Period pain 
อาการปวดประจาํเดือน □YES  □NO 

Persistent nosebleeds 
เลือดกาํเดาไหล □YES  □NO 

Urinary tract problem 
กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ □YES  □NO 

Recurrent sore throat or ear problem 
อาการเจ็บคอและปัญหาทางการไดย้ิน □YES  □NO 

Other allergies 
โรคภูมิแพอ่ื้น ๆ □YES  □NO 

If ‘Yes’, please give details of allergic responses: 
กรุณาระบุอาการภูมิแพ ้

Treatment normally provided for any severe or acute episode: 
กรุณาระบุวิธีการรักษา 
 

Please explain any specified condition(s), indicating information that would help the school to take due care of 
the student during the school day. Please note that the school is obliged under its duty of care to inform the 
school nurse or class teacher regarding any serious condition(s) that require(s) immediate treatment.                 
กรุณาระบุรายละเอียดของอาการท่ีท่านตอ้งการใหโ้รงเรียนดูแลเป็นพิเศษ เพื่อการรักษาท่ีทนัท่วงที 
 

 
PHOTO 
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Has the student suffered from any of the following? If ‘Yes’, please give date(s): 
บุตรหลานของท่านเคยเป็น 

Chicken Pox 
โรคอีสุกอีใส □YES  □NO 

Date 
วนัท่ีพบอาการ 

Mumps 
โรคคางทูม □YES  □NO 

Date 
วนัท่ีพบอาการ 

Whooping Cough 
อาการไอกรน □YES  □NO 

Date 
วนัท่ีพบอาการ 

Has the student ever had surgery or suffered any major injury? 
บุตรหลานของท่านเคยมีการผา่ตดั □YES  □NO 

Has the student suffered from persistent pain in the back or joints or suffered 
any injury? 
บุตรหลานของท่านเคยไดมี้อุบติัเหตุท่ีหลงั ขอ้ต่อ หรืออุบติัเหตุอ่ืน ๆ 

□YES  □NO 

If ‘Yes’, please give details and recommendations concerning treatment: 
ถา้เคยกรุณาอธิบายและแนะนาํวิธีการรักษาท่ีเคยใช ้
 
Has your child been immunised against any of the following? 
บุตรหลานของท่านเคยไดรั้บวคัซีน 

Tetanus 
โรคบาดทะยกั □YES  □NO 

Diphtheria 
โรคคอตีบ □YES  □NO 

Pertussis (Whooping Cough) 
โรคไอกรน □YES  □NO 

Hepatitis A 
โรคไวรัสตบัอกัเสบ เอ □YES  □NO 

Hepatitis B 
โรคไวรัสตบัอกัเสบ บี □YES  □NO 

Polio 
โรคโปลิโอ □YES  □NO 

Measles 
โรคหดั □YES  □NO 

Mumps 
โรคคางทูม □YES  □NO 

Chicken Pox 
โรคอีสุกอีใส □YES  □NO 

  

Has your child been diagnosed by a physician with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) or any other learning disorder? 
บุตรหลานของท่านมีภาวะสมาธิสั้นหรือภาวะการเรียนรู้อ่ืน ๆ หรือไม่ 

□YES  □NO 

Date Diagnosed 
วนัท่ีพบอาการ 

Medicine(s) / Treatment(s) 
ยาท่ีใช ้

Please specify any other information that would help the school to take good care of the student during the 
school day: 
การดูแลพิเศษท่ีตอ้งไดรั้บขณะอยูโ่รงเรียน 
 

Is there anything you wish to add which you consider relevant to the student’s 
physical, social, developmental or emotional health?  
ท่านมีส่ิงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้สงัคม พฒันาการและสุขภาพจิตของบุตรหลานท่ีโรงเรียนควรทราบหรือไม่ 

□YES  □NO 

If yes, please give details 
ถา้ใช่ กรุณาระบุขอ้มูล 
Participationการเขา้ร่วมกิจกรรม 

Is there any reason why the student cannot take part in normal school activities? 
มีเหตุผลอ่ืนใดหรือไม่ท่ีบุตรหลานของท่านไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได ้ □YES  □NO 

Is there any reason why the student cannot take part in outdoor activities such as PE 
and water sports? 
มีเหตุผลอ่ืนใดหรือไม่ท่ีบุตรหลานของท่านไม่สามารถร่วมกิจกรรมกลางแจง้ เช่น เรียนวิชาพลศึกษาและกีฬาทางนํ้า 

□YES  □NO 

Insurance Information ขอ้มูลประกนัสุขภาพ 

Does the student have health insurance? 
บุตรหลานของท่านมีประกนัสุขภาพหรือไม ่ □YES  □NO 

Insurance Company 
ช่ือบริษทัประกนั 

Does the student have accident insurance? 
บุตรหลานของท่านมีประกนัอุบติัเหตุหรือไม่ □YES  □NO 

Insurance Company 
ช่ือบริษทัประกนั 
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                          ………………………………………................................................................................................. 

I hereby confirm that if this application is accepted by Bloomsbury International School Hatyai (‘BISH’), I will abide 
fully (and undertake that my son / daughter will abide fully) by the contents of the current BISH Parent and 
Student Handbook and by such other rules and requirements as the school shall publish from time to time. 

_______________________   _________________________   __________________ 

SIGNATURE                                    NAME                                                  DATE 

………………………………………………….................................................................................... 

Conditions and Agreements with regards to WITHDRAWAL 
 

เงือ่นไขและขอ้ตกลงเกีย่วกบัการถอนเงนิ 
 
"I hereby agree that if this application is accepted by Bloomsbury International School Hatyai, I 
will keep my son/daughter on the school's roll for the entirety of the period referred to herein. 
In the event that I wish to withdraw my son/daughter before the end of the said period, I agree 
to provide the school with at least 1 full term's notice in advance or to pay fees in lieu 
thereof to the school." 
 
 
A parent may withdraw the child from the School by giving the School ONE (1) full academic term’s 
notice and by filling out the ‘Student Withdrawal Notification Form’, Failing to give 1 Term’s notice 
and not signing the form will result in the deposit being forfeited. The said notice shall set out the 
date of such withdrawal (Student Withdrawal Notification), failing which the same shall be deemed 
as insufficient notice. Please note that the notice of withdrawal must straddle ONE (1) FULL 
ACADEMIC TERM. In amplification hereof the following illustrations of what constitute insufficient 
notice:  
 
Please see ‘Withdrawal Form’ and ‘Withdrawal Policy’ for full explanation of procedure to 
withdraw. 
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