Heathfield International School
10/22 Moo 4 Soi.Ramkhamhaeng 132/1 Ramkhamhaeng Rd. Saphansung Bangkok 10240 Tel. 02-372-2679 -80 Fax. ext. 17

Enrolment Form
ใบสม ัคร
PIN NO.

Name/English ___________________________________________________________
ื่ /ไทย________________________________________________________________
ชอ
Date of Birth________________________________
Sex_________________________ Nick name____________________
ื่ เล่น_______________________
วันเกิด_____________________________________เพศ_________________________ ชอ
Place of Birth________________________________
Nationality____________________
ั ชาติ______________________
สถานทีเ่ กิด__________________________________
สญ
Home Address / ทีอ
่ ยู_่ _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Mobile / โทรศัพท์มอ
ื ถือ______________________________________
E-mail______________________________________
Home Telephone / โทรศัพท์บ ้าน_________________________________
Fax / โทรสาร________________________________
ื่ พีน
Name and age of Siblings / ชอ
่ อ
้ ง
1. Name
ื่
ชอ

Nick name
ื่ เล่น
ชอ

เพศ

2. Name
ื่
ชอ

Nick name
ื่ เล่น
ชอ

Is English the first language ?
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่หรือไม่ ?

Sex

เพศ

3. Name
ื่
ชอ

Sex

Nick name
ื่ เล่น
ชอ

Sex

เพศ
Yes
ใช่

No
ไม่ใช่

What languages are spoken at home ?________________________________________________________________________
อยูท
่ บ
ี่ ้านพูดภาษาอะไร ?________________________________________________________________________________
Previous School:________________________________________________________________________________
ึ ษาหรือจบการศก
ึ ษาจากทีใ่ ด ?______________________________________________________________________
กาลังศก
Dates Attended: From__________________________ to__________________________
ึ ษาทีโ่ รงเรียนเดิมตัง้ แต่_________________ ถึง_______________________
เริม
่ การศก

Parent / Guardian Particulars
Name of Parent/Guardian_________________________________________________________________________
ื่ ผู ้ปกครอง_________________________________________________________________________________________
ชอ
ั พันธ์กับเด็ก Father / บิดา
Relationship to Child / ความสม
Status / สถานะภาพ

Single parent / โสด

Mother / มารดา

Married / สมรส

Other / อืน
่ ๆ
Divorced / หย่า

ี :______________________________________________________
Occupation / อาชพ
Company / บริษัท : __________________________________________
Position / ตาแหน่ง :___________________________

Business Address / ทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ างาน :_________________________________________________________________________

Telephone / โทรศัพท์:________________________________________
Fax / โทรสาร:_______________________________
E-mail:_______________________________________
Emergency Contact Details / ผู ้ทีต
่ ด
ิ ต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน :_______________________ Tel :_________________________
Hotpital to Contact / โรงพยาบาล :___________________________________________
Tel :_________________________

If your child suffers from any medical conditions, please provide brief details.
บุตรหลานของท่านมีโรคประจาตัว หรือกาลังรักษาโรคประจาตัว อะไรอยูบ
่ ้าง

What are your child's particular strengths and interests?
บุตรหลานของท่านมีความสามารถพิเศษอะไรบ ้าง ?

How did you hear of the school?
ื่ โรงเรียนมาจากใหน ?
รู ้จักชอ

For official use only :

สาหร ับเจ้าหน้าที่

Enrolment Fee / Deposit
Cash

Cheque

Cheque number____________________________________________
Bank________________________Branch______________________
Date_________________________

Please see terms and conditions
before signing the declaration
กรุณาอ่านระเบียบข้อบ ังค ับของ
โรงเรียนพร้อมเซ็นร ับทราบ

