


Dear Parents or Carers, 

Welcome to Garden International School, Eastern Seaboard, Ban Chang where we 

aim to provide an adventure for young minds and a home for their hearts.  In a 
family-friendly setting, we nurture your child’s passions and interests, help them 

to develop as caring and compassionate individuals, and prepare them to take on 
leadership roles in their chosen fields. 

Garden International School is a co-educational day and boarding school of around 
480 students, and we have over 40 nationalities represented in our truly 

international community.  Our mission, vision and core values are central to 
everything we do, and help our students to grow into confident and capable global 

citizens. 

We welcome students from the age of two into our Early Years programme, and 
follow a British style curriculum up to age 16 when our students sit the Cambridge 

International General Certificate of Education examinations (IGCSEs).   For the 
final two years of their education at GIS, our oldest students, aged 16 – 19, 
undertake the prestigious International Baccalaureate Diploma Programme 

(IBDP).   

Our teachers are highly qualified and experienced, and year after year, our 

examination results at both IGCSE and IBDP far exceed international averages. 
Our students go on to study at some of the best universities around the World. 

GIS is the only school on the Eastern Seaboard to have been fully accredited by 

the Council of International Schools (CIS).  We are also accredited by the 

International Baccalaureate Organisation (IBO), Cambridge Assessment 

International Examinations (CAIE) and the Thai Ministry of Education (ONESQA). 

We are also affiliated to the International Schools Association of Thailand (ISAT) 

we were a founding member of the Federation of British International Schools in 

Asia (FOBISIA). 

It is indeed ‘your choice’ about ‘their future’, and we very much look forward to 

welcoming you into ‘our family’. 

Kind regards 

Ms Jacqueline Houghton 

B.ed (Hons), PGCE 

Principal 



Student Admissions Information 

1. Enrolment

Applications are made through the Admission department at the school. 

Applications for admission to Garden International School are accepted at any time during the academic 
year, which typically runs from late August to late June. Admission is open to students of all nationalities. 

Application for admission at all levels requires the completion of the enrolment form, and admission is 
subject to the payment of the appropriate enrolment fee. 

Confirmation of attendance, additional support required will be sought from the previous school, along with 
financial and child protection safeguarding information. 

Students will be placed in their correct age group, unless there are exceptional circumstances. The reasons 
for these exceptions would be in the best interests of the education of the child and requires approval from 
the Principal. 

The Head of Secondary or The Head of Primary will contact the previous school, prior to accepting the 
students. We always ask for reports and references from the previous school. 

Final approval for admission lies with the Principal. 

Required Documents 

1. An official copy of the previous two year’s school reports (except Foundation).
2. A photocopy of the birth certificate, passport and student visa.
3. Three recent colour passport-size photographs.
4. A photocopy of the parents’ passports (for foreigners).
5. A photocopy of the parents’ ID cards and house registration (for Thais).

Procedures for admission to the school vary slightly according to the age of the candidate: 

Early Years 

Children are admitted to Early Years if they are of an age that they would automatically progress to Nursery 
the following Academic Year. That is, they have to be three years old before the next 1st of September. 
Children who will still be 2 before the next 1st September can be admitted provided there are available 
spaces in the class and the parents agree for the child to repeat the year. 

The child and his or her parents need to meet the classroom teacher before admission to the school in 
order for the teacher to advise the parent on how many half or full days are appropriate. The decision of 
how many full or half days is taken jointly by the parents and the teacher. 

If parents wish to change the number of half or full days that their child spends in the Early Years 
classroom then this must be done following a parent-teacher meeting which will assess the 
appropriateness of the time the child spends at school. 



Nursery and Reception 

An open policy will apply. Admission requires a preliminary interview with the parent/s by the appropriate 
Nursery or Reception teacher. Children must be independent toilet users to enter Nursery or Reception. 

Primary (Years 1 to 6) and Secondary (Years 7 to 9) 

Admission requires a preliminary interview with the parent/s by a member of our Admissions department. 
There is a requirement that prospective entrants have an interview with the Head of Secondary or Head of 
Primary. 

An English test administered by the English Language Support (ELS) coordinator is required to determine 
the level of functional and academic English of the student and whether s/he needs to be part of the ELS 
programme. 

The level of English for Year 1 and 2 students is assessed in the first weeks in school. 

Students in Year 9 who have not passed the KET test by the end of Term 2 will be required to enrol in Year 
9 again at the beginning of the next academic year. 

Students admitted for, or during, Term 3 will not be able to join Year 9 without at least a proven KET level 
of English. 

Secondary – Year 10 

All prospective entrants must have an interview with the Assistant Head of Secondary responsible for year 
10. 

An English language test is mandatory where a student does not have English as their first language, to be 
conducted and marked by the English Language Support (ELS) coordinator. The minimum standard is a 
pass (75% or above) in the University of Cambridge KET test, or equivalent. 

The student must select option subjects from the options list. 

Secondary– Year 11 

All prospective entrants must have an interview with the Assistant Head of Secondary responsible for Year 
11. 

An English language test is mandatory where a student does not have English as a first language, to be 
conducted by the English Language Support (ELS) coordinator. The minimum standard is a pass in the 
University of Cambridge PET test, or equivalent. 

The student must select option subjects from the options list. 



International Baccalaureate (IB) Diploma Programme 

All prospective entrants must have an interview with the IBDP Coordinator. 

Entrance to Year 12, to begin IB study towards the diploma, requires a minimum of five passes at IGCSE 
with C grade or better. One of these passes must be at IGCSE ESL or higher. In the case of a student 
entering from another system, there must be evidence that they have reached a standard of academic 
achievement that means they are likely to succeed in the IB Diploma Programme. 

If a student has not passed IGCSE ESL or equivalent, an English language test is mandatory to ensure the 
student can access the IB Diploma Programme. 

In exceptional cases, entry may be considered into Year 12 after November providing it is clearly 
understood that the student may have to start Year 12 again the following year if necessary. 

Students who pass 3 or more IGCSEs can begin studying for IB Courses. IB Courses does not require 
students to study Theory of Knowledge (TOK) or write an Extended Essay. 

Students who wish to take the IB Diploma but do not meet the entry level may join IB Foundation in Year 12 
and re-take specific examinations, along with attending some IB Standard level classes. 

The student must select option subjects from our options list. 

Entrance to Year 13 is highly unusual, students must have been studying the IB Diploma all the previous 
year, and be adjudged to have a reasonable chance of success in either IB Courses or Diploma 
examinations. 

The student must select option subjects from our option list. 

Students who have already completed 1 year of study at a comparable level to Year 12, and are adjudged 
to have a reasonable chance of success in either the IB Courses or Diploma examinations, will be 
considered on their merits. 

Transfers from other International Schools 

We welcome students transferring from other International Schools. 

Students from other Educational Systems 

We welcome students transferring from other educational system.  
We are committed to successfully integrating our students into the school community. 



Excluded or Potentially Disruptive Students 

Where it is deemed that the applicant is unlikely to cause any harm to our current students or disruption to 
the existing school ethos and organisation, then such students will be given a chance to continue their 
education. 

However, it will be made clear to the applicant and their parents, that we accept such students on a one 
term probationary basis, and reserve the right to demand their removal at any time should patterns of 
behaviour be unacceptable to us. The school may insist on a home-school agreement. 

Students with Special Needs 

The student will need to meet with our Special Educational Needs (SEN) Teacher. If the school, in 
consultation with the parents, considers SEN has the capacity to contribute meaningfully to the progress of 
the student, and there are no disadvantages to other students, then such students will be welcomed. 

Parents should be aware that the school site covers a wide area with buildings of more than one storey and 
without elevators. Students with physical disabilities will be admitted if their disability allows them to access 
all learning areas of the building safely, and access the curriculum, without detriment to their or others’ 
learning. 

In some circumstances a one-to-one teaching assistant or additional special needs support may be 
required. This would be at parental expense. 



Admission Policy 

In line with our Mission and Vision, at GIS we do not select our students by ability. Subject to space being 
available, we will admit any student who we believe will be able to access, and benefit from the curriculum 
offered for their age level. This may be with or without additional support. 

Where additional support is needed, the student will not be admitted until the requisite support is in place. 

Students are placed by age, unless the school and parents agree that an alternative placement is in the 
best interests of the student, and of the wider student body. 

Applications and capacity 

Applications are accepted throughout the year, and students will normally be admitted 2 school days after 
all enrolment processes have been completed. 

We offer 2 classes in each year group. 

Allocation of places and waiting lists 

Places are allocated on a first come, first served basis, based on fulfilment of the enrolment process until 
classes are full. 

Where a class is full, waiting lists are created with students given priority as follows: 

 Priority 1: siblings of existing students

 Priority 2: returning students (parental work related relocation/gap year), students from our
 corporate partners and students transferring from our sister schools 

 Priority 3: students transferring from other FOBISIA schools

 Priority 4: students transferring from other international schools/English speaking schools

 Priority 5: all other students

NB: Within each category, a student seeking boarding provision will be given higher priority than a day 
student, if the boarding house has spaces. 

If an application is received from a student who is considered higher priority than a student already on the 
waiting list, that student will be placed higher on the list than the student already registered. 

Students of equal priority will be placed on a first come, first served basis. 

Date policy approved by SEB: 5 September, 2019 



2. Financial Details

Enrolment Fees 

These are non-refundable, are payable per child, and shall be forwarded to the school during the application 
process, together with the Application Form and other required documents. 

Given the fact that some families may be transitory in the area and may seek short-term enrolments for their 
children, the Enrolment Fee may, by negotiation, be paid per term over the first 6 terms of enrolment as 
follows. 

Foundation – 12,000 baht per term
Year 1 to IB2 – 24,000 baht per term 

Application Fee 

This is non-refundable, and is payable when the Application Form is submitted. This fee covers 
administrative costs, which includes any necessary testing. 

School Bus Fees 

For school bus service, parents must complete the School Bus Request Form. The school will notify the 
parent once the student gets a school bus seat. 

For school bus service cancellation, parents must complete the School Bus Cancellation Form, 15 days in 
advance. 

Invoices 

This School receives no grant or sponsorship from any agency, hence its successful operation depends on 
the prompt receipt of school fees. 

The payment schedule for invoices for the school year (except for Year 11 and IB – where billing/payment is 
in Term 1 and 2 only): 

 Term 1, Invoices are issued before/on June 1, Payment Due Date: 30 days from invoice date.

 Term 2, Invoices are issued before/on November 1, Payment Due Date: 30 days from invoice date.

 Term 3, Invoices are issued before/on March 1, Payment Due Date: 30 days from invoice date.

The invoices are billed in Thai baht and will be based on attendance during the current term. 

Please inform the Admissions Department immediately should any changes occur. 

If invoices are not received as detailed above, please contact our Admissions Department immediately. 

New students must pay all school fees before they attend any classes. 



Note: 

If payment is not made, or no alternative arrangements have been made with our Accounts department: 

 The child will not be allowed to attend school, from the day after the account is due, which also
means that any School Bus service will be suspended, until the outstanding account is settled.

 The child, if in Year 3 or above, will not be issued with a Student ID Card if the outstanding account
is for Term 1 Tuition Fees.

 The Accident Insurance coverage of 60,000 baht which the school pays for the child with MSIG will
lapse from the day after the account is due until the outstanding account is settled.

 The penalty interest of 150 baht per day will be charged from the day after the account is due and
will be included with the payment of the outstanding account.

 Any Bursary, Discount or Scholarship will lapse from the day after the account is due and full fees
will be applicable. A new invoice will be issued accordingly.

Refund Policy 

 90% of the Tuition Fee paid is refundable if withdrawal (with written notice and the return of school
borrowings) is done before school starts.

 80% of the Tuition Fee paid is refundable if withdrawal (with written notice and the return of school
borrowings) is done during the first week of school year.

 60% of the Tuition Fee paid is refundable if withdrawal (with written notice and the return of school
borrowings) is done during the first 2 weeks of school year.

 NO refund is given if withdrawal is done after 2 weeks of school.

 For cases where a student is +-excluded from the school, NO refund is given.

Boarding Fees 

Boarding Fees are paid on a termly basis (except for Year 11 and IB – where billing/payment is in Term 1 
and 2 only). If a boarder is in Year 11 or IB2 their third term does not finish on the final day of the annual 
academic calendar. Instead, it finishes on the Friday immediately following their final exam. Please see 
exam timetables for more. This is usually around the end of the 3rd week of May for IB exams and the 
second week of June for IGCSE exams. 

Discount 

1. For non-Thai nationals, discount for the second, third or subsequent child:

 Second Child – 10% discount for the tuition fees

 Third Child/Subsequent Child – 15% discount for the tuition fees

2. Thai nationals qualify for a Thai Discount on tuition fees. Proof of nationality of the child must be
provided.



 From Year 1 to 11 – for a child to receive the (10%)  Thai Discount, the child must be enrolled as
Thai, and therefore MUST study Thai Language as a subject – as per MoE requirements (5 periods
per cycle).

 For IB – for a child to receive the (25%) Thai Discount, the child must be enrolled as Thai, and
therefore MUST study Thai Language as a subject.

 For Reception – for a child to receive the (10%) Thai Discount, the child must be enrolled as Thai,
and therefore MUST study Thai Language as a subject – as per MoE requirements (of 2 periods per
cycle in Reception and then of 5 periods per cycle from Year 1 to 11).

 For Early Years and Nursery – for a child to receive the (10%) Thai Discount, the child must be
enrolled as Thai, and therefore MUST study Thai Language as a subject – as per MoE requirements
when reaching Reception, (of 2 periods per cycle and then of 5 periods per cycle from Year 1 to 11).

Note: For children of dual nationality the Thai Discount on tuition fees will only apply if the child is enrolled 
as Thai and meets the above requirements for undertaking Thai Language. A child of dual nationality 
enrolled in a nationality other than Thai does not qualify for the 10% Thai Discount and is ineligible to study 
Thai Language as a Thai Citizen. 

3. A full year’s Tuition Fees paid in advance entitles the student to a 3% discount.

Note: 

1. Companies receiving corporate rates are not entitled to these discounts.
2. The school has the right to withdraw in full any Bursary, Discount or Scholarship if full payment of due

fees is not made on, or before, the due date.

Method of Payment 

1. By QR or barcode via mobile phone banking or bank counter.
2. In Cash
3. By Credit Card (Master, Visa and Kasikorn Bank), surcharge applies.
4. By Cheque made payable to “MBf Taylors Limited”, please include additional 0.2% for bank charges

except for Rayong banks’ cheques.
5. By Bank Transfer (details on the invoice), please include bank transfer charges.

If payment is made by bank transfer, kindly send a copy of the bank transfer slip to our accountant,  
Khun Wandee (email address: wandeep@gardenrayong.com) stating clearly the full name of the student. 

Overdue Payment 

All fees are to be paid within the stipulated period in the invoice. All late payments will be subject to a penalty 
interest charge. 

Force majeure   

Where school closure is required, whether by Government directive or by force majeure, no refund on fees 
shall be provided. If the school is closed, every effort will be made to provide online learning wherever 
possible. The School Executive Board (SEB) will consider possible options for making up the number of 
educational days if this falls below 175 in any school year. Days where online instruction is provided shall be 
considered as part of the 175 educational days. 



นโยบายการรบัสมคัรนักเรียนใหม่ (Student Admission Policy)

1. การสมคัรเข้าเรียน (Enrolment)

การสมคัรเขา้เรยีน กระท าไดโ้ดยตดิต่อทีฝ่่ายรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ทีโ่รงเรยีน 
โรงเรยีนนาชาตกิารเ์ดน้เปิดรบัสมคัรนกัเรยีนใหมต่ลอดปีการศกึษา ซึง่เริม่ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนสงิหาคม จนถงึปลายเดอืน

มถุินายน นกัเรยีนทุกสญัชาตสิามารถสมคัรเขา้เรยีนได ้
การสมคัรเขา้เรยีนในทุกระดบัชัน้ ผูป้กครอง / นกัเรยีน จ าเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรใหส้มบรูณ์ และการรบัสมคัรขึน้อยู่

กบัการช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในจ านวนทีเ่หมาะสมเรยีบรอ้ยแลว้ 
นกัเรยีนจะถูกจดัเขา้ชัน้เรยีนทีต่รงกบัอายุของนกัเรยีน ยกเวน้กรณีพเิศษ ซึ่งกรณีพเิศษดงักล่าวจะตอ้งสง่ผลดสีดุต่อการศกึษา

ของเดก็และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากครใูหญ่ 
หากโรงเรยีนมขีอ้สงสยัเรื่องสาเหตุการลาออกจากโรงเรยีนเดมิ ครใูหญ่ หรอืหวัหน้าระดบัมธัยม หรอืหวัหน้าระดบัประถม หรอื

หวัหน้าระดบัอนุบาล จะตดิต่อโรงเรยีนเดมิก่อนตอบรบัใหน้กัเรยีนเขา้ศกึษาไดท้ีโ่รงเรยีน 
การอนุมตัใิหน้กัเรยีนเขา้ศกึษาไดท้ีโ่รงเรยีนเป็นไปตามดุลยพนิจิของครใูหญ่ 

เอกสารท่ีใช้สมคัรเข้าเรียน 
1. ส าเนารายงานผลการเรยีนล่าสดุ 2 ปี จากโรงเรยีนเดมิ (ยกเวน้ระดบัอนุบาล) จ านวน 1 ชุด
2. ส าเนาสตูบิตัร หนงัสอืเดนิทาง และวซี่านกัเรยีน จ านวน 1 ชดุ
3. รปูถ่ายปัจจุบนั ส ีขนาดเดยีวกบัรปูในหนงัสอืเดนิทาง จ านวน 3 รปู
4. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูป้กครอง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ จ านวน 1 ชุด
5. ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง (กรณีเป็นคนไทย) จ านวน 1 ชุด

ขัน้ตอนการรบันกัเรยีนเขา้เรยีนในแต่ละชัน้ปี มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยตามอายุของนกัเรยีน ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ชัน้เตรียมอนุบาล (Early Years) 

เดก็จะสามารถเขา้เรยีนชัน้เตรยีมอนุบาลได ้หากมอีายุถงึเกณฑท์ีจ่ะเขา้ชัน้อนุบาล 1 (Nursery) ไดใ้นปีการศกึษาต่อไป นัน่คอื 
เดก็จะตอ้งมอีายุ 3 ขวบเตม็ ก่อนถงึวนัที ่1 กนัยายน ในปีหน้า 

เดก็และผูป้กครองจ าเป็นตอ้งพบครปูระจ าชัน้ก่อนโรงเรยีนรบัเขา้ เพื่อใหค้รแูนะน าผูป้กครองวา่เดก็ควรจะเรยีนครึง่วนั หรอืเตม็
วนั เป็นเวลากีว่นัต่อสปัดาหจ์งึจะเหมาะสม การตดัสนิใจในเรื่องดงักล่าวใหเ้ป็นความเหน็ร่วมกนัของผูป้กครองและครู 

หากผูป้กครองประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นจ านวนวนัเรยีนครึง่วนั หรอืเตม็วนั สามารถกระท าไดห้ลงัจากมกีารประชมุผูป้กครอง-ครผู่าน
ไปแลว้เท่านัน้ เพราะจะสามารถประเมนิความเหมาะสมของช่างเวลาทีเ่ดก็จะอยูใ่นโรงเรยีนได ้

ชัน้อนุบาล 1 และอนุบาล 2 (Nursery และ Reception) 
ในระดบัชัน้น้ี เราเปิดรบัโดยไมม่กีารสอบเขา้ แต่ครรูะดบัชัน้อนุบาล 1 หรอือนุบาล 2 จ าเป็นตอ้งสมัภาษณ์ผูป้กครองขัน้ตน้ก่อน 

และเดก็จะตอ้งสามารถเขา้หอ้งน ้าเองได ้โรงเรยีนจงึจะรบัเขา้เรยีนในชัน้อนุบาล 1 และ อนุบาล 2  



ชัน้ประถม (Primary – Year 1 ถึง 6) และชัน้มธัยม (Secondary – Year 7 ถึง 9)

ในการสมคัรเขา้เรยีน เจา้หน้าทีฝ่่ายรบัสมคัรนกัเรยีนจะสมัภาษณ์ผูป้กครองในขัน้ตน้ก่อน และอาจมกีารแนะน าใหผู้ส้มคัรบาง
รายเขา้สมัภาษณ์กบัหวัหน้าระดบัมธัยม หรอืหวัหน้าระดบัประถม หรอืหวัหน้าระดบัอนุบาลดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี้ นกัเรยีนจะตอ้งสอบวดัความรูด้า้นภาษาองักฤษ โดยฝ่ายภาษาองักฤษเสรมิ (English Language Support – ELS) 
ซึง่จะเป็นการก าหนดว่า นกัเรยีนจะตอ้งลงเรยีนวชิาภาษาองักฤษเสรมิหรอืไม่ กรณีทีน่กัเรยีนไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 

การทดสอบระดบัความรูด้า้นภาษาองักฤษส าหรบั Year 1 และ Year 2 จะกระท าในช่วงสปัดาหแ์รกๆของการเปิดเรยีน 
ภายในช่วงปลายเทอม 2 นกัเรยีนชัน้ Year 9 ทีส่อบขอ้สอบวดัความรูด้า้นภาษาองักฤษ KET ไม่ผ่าน จะตอ้งลงเรยีนชัน้ Year

9 ในตอนตน้ของปีการศกึษาถดัไป 
นกัเรยีนทีเ่ขา้ใหมใ่นเทอม 3 หรอืในระหว่างทีน่กัเรยีนอยู่เทอม 3 ชัน้ Year 8 หากสอบ KET ไม่ผ่าน จะไม่สามารถขึน้ชัน้ Year

9 ได ้

ชัน้มธัยม (Secondary – Year 10)

ผูส้มคัรเขา้เรยีนทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการสมัภาษณ์กบัรองหวัหน้าระดบัมธัยม 
นกัเรยีนทีไ่ม่ไดพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั จะตอ้งทดสอบความรูด้า้นภาษาองักฤษก่อนโดยฝ่ายภาษาองักฤษเสรมิ โดย

มาตราฐานขัน้ต ่าสดุคอื จะตอ้งสอบผ่านขอ้สอบ KET ของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์(75% หรอื มากกว่า) หรอืเทยีบเท่า  
นกัเรยีนจะตอ้งเลอืกวชิาเลอืกทีจ่ะลงเรยีน จากรายวชิาเลอืกทีเ่ปิดสอน 

ชัน้มธัยม (Secondary – Year 11)

ผูส้มคัรเขา้เรยีนทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการสมัภาษณ์กบัรองหวัหน้าระดบัมธัยม 
นกัเรยีนทีไ่ม่ไดพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั จะตอ้งทดสอบความรูด้า้นภาษาองักฤษก่อนโดยฝ่ายภาษาองักฤษเสรมิ โดย

มาตราฐานขัน้ต ่าสดุคอื จะตอ้งสอบผ่านขอ้สอบ PET ของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์หรอืเทยีบเท่า  
นกัเรยีนจะตอ้งเลอืกวชิาทีจ่ะลงเรยีน จากรายการวชิาเลอืกทีเ่ปิดสอน และหนึ่งในนัน้ตอ้งเป็น IGCSE ESL หรอืสงูกว่า 

ระดบัประกาศนียบตัรนานาชาติ (International Baccalaureate (IB) Diploma) 
ผูส้มคัรเขา้เรยีนทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการสมัภาษณ์กบัผูป้ระสานงานฝ่าย IB 

นกัเรยีนที่จะเรยีนตอ่ Year 12 เพื่อเริม่เรยีนหลกัสตูร IB จะตอ้งไดเ้กรด C หรอืสงูกว่า C เป็นจ านวนอย่างน้อย 5 รายวชิา 

IGCSE หรอืในกรณีทีน่กัเรยีนมาจากระบบการศกึษาอื่น ใหน้ักเรยีนแสดงหลกัฐานผลการเรยีน ทีแ่สดงว่าพวกเขามแีนวโน้มทีจ่ะสามารถ
เรยีนหลกัสตูร IB ไดจ้นจบ 

นกัเรยีนทีไ่ม่ไดพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั จะตอ้งทดสอบความรูด้า้นภาษาองักฤษก่อนโดยฝ่ายภาษาองักฤษเสรมิ โดย
มาตราฐานขัน้ต ่าสดุคอื ไดเ้กรด C จากการสอบ ELS ของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์หรอืเทยีบเท่า 

อย่างไรกต็ามอาจมขีอ้ยกเวน้ว่า นกัเรยีนอาจไดร้บัการพจิารณาจากโรงเรยีนใหเ้ขา้เรยีนชัน้ Year 12 ไดห้ลงัจากเดอืน
พฤศจกิายน หากมกีารท าความเขา้ใจรว่มกนัอย่างชดัเจนว่านกัเรยีนอาจจะตอ้งเรยีนชัน้ Year 12 ซ ้าอกีในปีถดัไปตามความจ าเป็น 



ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด โรงเรยีนมทีางเลอืกให ้ไม่ว่าจะเป็นการใหล้งเรยีนภาษาองักฤษเสรมิเพิม่เตมิ หรอืเสนอให้
นกัเรยีนลงเรยีนหลกัสตูร IB แบบเขม้ขน้ ซึง่จะมจี านวนวชิาน้อยลงและไดร้บัวฒุบิตัรแทนประกาศนียบตัรนานาชาต ิหรอืนกัเรยีนอาจ
เรยีนวชิา IGCSE เพิม่ หรอือาจแนะน าใหน้กัเรยีนศกึษาโปรแกรมทางเลอืกอื่น เช่น คอรส์ IB ขัน้พืน้ฐาน ซึง่ใชเ้วลา 3 ปี เป็นตน้ 
นกัเรยีนอาจตอ้งเลอืกวชิาทีจ่ะลงเรยีน จากรายการวชิาเลอืกทีเ่ปิดสอน 

การสอบขึน้ Year 13 เป็นเรื่องทีไ่ม่ค่อยเกดิขึน้ เนื่องจากนกัเรยีนจะตอ้งเรยีนหลกัสตูร IB มาตลอดทัง้ปีก่อนหน้านัน้แลว้ และ
ไดร้บัการรบัรองว่ามโีอกาสทีจ่ะส าเรจ็การศกึษาในระดบัวุฒบิตัร IB หรอืประกาศนียบตัรนานาชาต ิIB 

นกัเรยีนจะตอ้งเลอืกวชิาเลอืกทีจ่ะลงเรยีน จากรายการวชิาเลอืกทีเ่ปิดสอน 
นกัเรยีนทีศ่กึษามา 1 ปีเตม็แลว้ในระดบัเทยีบเท่ากบั Year 12 และไดร้บัการรบัรองว่ามโีอกาสทีจ่ะส าเรจ็การศกึษาในระดบั

วุฒบิตัร IB หรอืประกาศนียบตัรนานาชาต ิIB จะไดร้บัการพจิารณาใหเ้รยีน Year 13 จากผลการเรยีน 

กรณีนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนนานาชาติอ่ืน 
เรายนิดตีอ้นรบันกัเรยีนทีย่า้ยมาจากโรงเรยีนนานาชาตอิื่น 

นักเรียนท่ีมาจากระบบการศกึษาอ่ืน 
เราสญัญาว่าจะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้กบัสงัคมโรงเรยีนเราดว้ยด ีและจะช่วยใหก้ารเปลีย่นเขา้สูร่ะบบการเรยีนทีแ่ตกต่างกนั 

เป็นไปดว้ยความราบรื่น 

นักเรียนท่ีถกูไล่ออกจากโรงเรียนอ่ืน หรอืนักเรียนท่ีมีแนวโน้มวา่จะก่อความไม่สงบเรียบรอ้ย 
เมื่อมกีารพจิารณาแลว้เหน็ว่า นกัเรยีนทีส่มคัรใหม ่มไิดม้แีนวโน้มทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อนกัเรียนในโรงเรยีนของเรา หรอืไม่มี

แนวโน้มทีจ่ะก่อความไม่สงบเรยีบรอ้ยต่อการด าเนินงานของโรงเรยีนและองคก์รโดยรวม นโยบายของเราคอื นกัเรยีนคนดงักล่าวจะไดร้บั
โอกาสอกีครัง้ใหศ้กึษาต่อกบัเรา อย่างไรกต็าม ทัง้นกัเรยีนและผูป้กครองดงักล่าว จะตอ้งเขา้ใจวา่ เรารบันกัเรยีนใหท้ดลองเรยีนกบัเรา
เป็นเวลา 1 ภาคเรยีน และเราสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะใหน้กัเรยีนผูน้ัน้ออกไปจากโรงเรยีนของเราไดทุ้กเมื่อ หากการประพฤตติวัของเขาไม่
เป็นทีย่อมรบัของโรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนจะเน้นเรื่องนี้อกีครัง้ โดยการท าสญัญาระหว่างโรงเรยีน และผูป้กครองของนกัเรยีน 

นักเรียนท่ีเป็นเดก็พิเศษ (Special Needs) 
นกัเรยีนจ าเป็นตอ้งเขา้พบครผููเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาพเิศษกอ่น ถา้โรงเรยีนปรกึษากบัผูป้กครองแลว้เหน็ว่า โรงเรยีนมี

ศกัยภาพทีจ่ะเสรมิสรา้งพฒันาการของเดก็ได ้และไม่สง่ผลเสยีต่อนกัเรยีนคนอื่น นกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็พเิศษกส็ามารถเขา้ศกึษาทีโ่รงเรยีนได้ 
ผูป้กครองควรจะตอ้งตระหนกัวา่โรงเรยีนมพีืน้ทีก่วา้งขวาง มอีาคารเรยีนหลายอาคารซึง่สงูกวา่ 1 ชัน้ และไมม่ลีฟิทโ์ดยสาร 

นกัเรยีนซึง่เป็นบุคคลพกิารจะเขา้เรยีนได ้ถา้ความพกิารของเขาไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปยงัพืน้ทีต่่างๆในบรเิวณโรงเรยีนไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และสามารถท ากจิกรรมต่างๆในหลกัสตูรไดโ้ดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูข้องตวันกัเรยีนเอง หรอืนกัเรยีนคนอื่นๆ 

ในบางกรณี นกัเรยีนอาจตอ้งมผีูช้่วยสว่นตวั หรอืตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืพเิศษเพิม่เตมิ ซึง่ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้น้ีถอืเป็นความรบัผดิชอบ
ของผูป้กครอง 



2. รายละเอียดเร่ืองค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Enrolment Fees) 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ ไมส่ามารถขอเงินคืนได้ เป็นค่าธรรมเนียมต่อนกัเรยีน 1 คน ช าระใหแ้ก่โรงเรยีนระหว่างขัน้ตอนการ

สมคัรเขา้เรยีน โดยช าระพรอ้มกบัการน าสง่ใบสมคัร และเอกสารการสมคัรอื่นๆ 
แต่อย่างไรกต็าม อาจมบีางครอบครวัทีโ่ยกยา้ยมาอยู่ในพืน้ทีน่ี้ช ัว่คราว และมองหาโรงเรยีนระยะสัน้ๆ ใหแ้ก่บุตรหลาน ดงันัน้

โรงเรยีนจงึอาจยดืหยุ่นการเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ หรอืใหม้กีารแบง่ช าระค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา 6 เทอมแรก ตามรายละเอยีด
ดงันี้ 

ชัน้เตรยีมอนุบาล (Early Years) – 12,000 บาทต่อเทอม 
ชัน้อนุบาล 1 และอนุบาล 2 (Nursery and Reception) – 12,000 บาทต่อเทอม 
ชัน้ประถมและมธัยม (Primary and Secondary) – 24,000 บาทต่อเทอม 

ค่าใบสมคัร (Application Fee) 
ค่าใบสมคัรนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้ และตอ้งช าระพรอ้มกบัการน าสง่ใบสมคัร ค่าใบสมคัรนี้ครอบคลุมถงึงานดา้นเอกสารต่างๆ 
รวมถงึการทดสอบทีจ่ าเป็นก่อนรบันกัเรยีนเขา้ 

ค่ารถโรงเรียน (School Bus Fees) 
หากผูป้กครองประสงคใ์ชบ้รกิารรถโรงเรยีน ผูป้กครองจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์การขอใชร้ถโรงเรยีนใหค้รบถว้น 

โรงเรยีนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ เมื่อสามารถจดัหาทีน่ัง่ใหน้กัเรยีนได้ 
ในการยกเลกิใชบ้รกิารรถโรงเรยีน ผูป้กครองจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอยกเลกิการใชร้ถโรงเรยีนใหค้รบถว้น 

แลว้น าสง่ล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วนั 

ใบแจ้งหน้ี (Invoices) 
โรงเรยีนเราไมไ่ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืหรอืเงนิอุดหนุนจากสถาบนัใดๆ ดงันัน้การด าเนินงานต่างๆของโรงเรยีนใหส้ าเรจ็ลุล่วงได ้จงึ

ขึน้อยู่กบัการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศกึษาไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ตารางการช าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาประจ าปีการศกึษา  
(ยกเวน้ชัน้ Year 11 และ IB ทีก่ารสง่ใบแจง้หนี้ หรอืการช าระเงนิคอืเทอม 1 และ 2 เท่านัน้) 
     เทอม 1 โรงเรยีนจะสง่ใบแจง้หนี้ออกไปก่อน หรอืภายในวนัที ่1 มถุินายน ก าหนดช าระเงนิภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 
     เทอม 2 โรงเรยีนจะสง่ใบแจง้หนี้ออกไปก่อน หรอืภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน หนดช าระเงนิภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 
     เทอม 3 โรงเรยีนจะสง่ใบแจง้หนี้ออกไปก่อน หรอืภายในวนัที ่1 มนีาคม ก าหนดช าระเงนิภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 
ใบแจง้หนี้ทีท่่านไดร้บั จ านวนเงนิเป็นบาท และองิกบัการเรยีนในเทอมปัจจุบนั  
หากมกีารเปลีย่นแปลงกรุณาแจง้ฝ่ายรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ทนัท ี
หากท่านมไิดร้บัใบแจง้หนี้ตามรายละเอยีดขา้งตน้ กรุณาตดิต่อฝ่ายรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ทนัท ี
นกัเรยีนใหม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาทุกอย่างก่อน นกัเรยีนจงึจะสามารถเขา้ไปเรยีนได้ 



หมายเหต:ุ 
หากไมม่กีารช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา หรอืไม่มกีารตดิต่อแผนกบญัชถีงึทางเลอืกในการช าระเงนิใดๆ 
 นกัเรยีนจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เรยีน นบัจากวนัทีเ่กนิก าหนดช าระเงนิ ซึง่หมายความว่า บรกิารรถโรงเรยีนกจ็ะถูกระงบั

เช่นกนั จนกว่าจะมกีารช าระยอดคา้งจ่ายทัง้หมด
 นกัเรยีนทีอ่ยู่ช ัน้ Year 3 เป็นตน้ไป จะไม่ไดร้บับตัรประจ าตวันกัเรยีน หากยงัมยีอดคา้งช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาของเทอม 1
 ประกนัอุบตัเิหตุนกัเรยีนทีม่วีงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 60,000 บาท จากประกนัภยัของ MSIG ซึง่ปกตโิรงเรยีนช าระค่า

เบีย้ประกนัให ้จะไม่คุม้ครองนกัเรยีนอกีต่อไปนบัจากวนัแรกทีเ่กนิก าหนดช าระเงนิ จนกว่าจะมกีารช าระยอดคา้งจ่ายทัง้หมด
 จะมคี่าปรบัเป็นจ านวนเงนิวนัละ 150 บาท นบัจากวนัแรกทีเ่กนิก าหนดช าระเงนิ และค่าปรบันี้จะรวมอยูใ่นรายการยอดคางช าระ

ทัง้หมด
 สว่นลดต่างๆในทุกรปูแบบ จะเป็นโมฆะนบัจากวนัแรกทีเ่กนิก าหนดช าระเงนิ และโรงเรยีนจะคดิค่าธรรมเนียมการศกึษาทุกอยา่ง

ในราคาเตม็ โดยจะมกีารออกใบแจง้หนี้ใบใหม่สง่ใหต่้อไป

นโยบายการคืนเงิน 
 หากนกัเรยีนถอนตวัก่อนโรงเรยีนเปิดการศกึษาใหม่ (โดยมกีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและนกัเรยีนคนืทรพัยส์นิของโรงเรยีนที่

นกัเรยีนยมืไป) โรงเรยีนจะคนืเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาให ้90%
 หากนกัเรยีนถอนตวัภายในสดัาหแ์รกของภาคเรยีน (โดยมกีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและนกัเรยีนคนืทรพัยส์นิของโรงเรยีนที่

นกัเรยีนยมืไป) โรงรยีนจะคนืเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาให ้80%
 หากนกัเรยีนถอนตวัภายใน 2 สปัดาหป์แรกของภาคเรยีน (โดยมกีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและนกัเรยีนคนื   ทรพัยส์นิของ

โรงเรยีนทีน่กัเรยีนยมืไป) โรงเรยีนจะคนืเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาให ้60% 
 จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆให ้หากนกัเรยีนถอนตวัหลงัจากโรงเรยีนเปิดไปแลว้ 2 สปัดาห์
 กรณีนกัเรยีนถูกไล่ออกจากโรงเรยีน จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆให้

ค่าหอพกันักเรียน (Boarding Fees) 
ค่าหอพกันกัเรยีนตอ้งช าระเป็นรายเทอม 
หากนกัเรยีนหอพกัอยู่ในชัน้ Year 11 หรอื IB 2 วนัเรยีนวนัสดุทา้ยของเทอม 3 ของพวกเขาจะไม่ใช่วนัสดุทา้ยตามทีแ่สดงในปฏทินิ
โรงเรยีน แต่จะเป็นวนัศุกรต่์อจากวนัทีพ่วกเขาสอบปลายภาคเสรจ็แลว้ กรุณาดดูรายละเอยีดจากตารางสอบของนกัเรยีน ซึง่โดยปกตจิะ
อยู่ในชว่งสปัดาหท์ี ่3 ของเดอืนพฤษภาคมส าหรบัการสอบ IB และในชว่งสปัดาหข์องเดอืนมถุินายนส าหรบัการสอบ IGCSE 

ส่วนลด 
1. ส าหรบันกัเรยีนทีม่ใิช่สญัชาตไิทย จะไดร้บัสว่นลดส าหรบับตุรคนที ่2 และคนที ่3 หรอืคนถดัมา
 บุตรคนที ่2 – สว่นลด 10% ส าหรบัค่าธรรมเนียมการศกึษา

บุตรคนที ่3 หรอืบุตรคนถดัมา – สว่นลด 15% ส าหรบัค่าธรรมเนียมการศกึษา



2. นกัเรยีนทีม่สีญัชาตไิทย จะไดร้บัสว่นลดค่าธรรมเนียมการศกึษาส าหรบัคนไทย แต่ตอ้งน าสง่หลกัฐานทีแ่สดงว่านกัเรยีนเป็นบุคคล
สญัชาตไิทย 
 Year 1 ถงึ Year 11 – ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัสว่นลดส าหรบัคนไทย (10%) นกัเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นนกัเรยีนไทย ดงันัน้

จงึตอ้งเรยีนวชิาภาษาไทย ตามกฏขอ้บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิาร (จ านวน 5 คาบเรยีนต่อรอบ)
 ระดบั IB – ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัสว่นลดส าหรบัคนไทย (25%)  นกัเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นนกัเรยีนไทย ดงันัน้จงึตอ้งเรยีน

วชิาภาษาไทย
 Reception – ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัสว่นลดส าหรบัคนไทย (10%) นกัเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นนกัเรยีนไทย ดงันัน้จงึตอ้ง

เรยีนวชิาภาษาไทย ตามกฏขอ้บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิาร (จ านวน 2 คาบเรยีนต่อรอบในชัน้ Reception และเพิม่เป็น 5
คาบเรยีนต่อรอบ ตัง้แต่ชัน้ Year 1 ถงึ Year 11)

 Early Years และ Nursery – ส าหรบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัสว่นลดส าหรบัคนไทย (10%) นกัเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นนกัเรยีนไทย
ดงันัน้จงึตอ้งเรยีนวชิาภาษาไทย ตามกฏขอ้บงัคบัของกระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อขึน้ชัน้ Reception (จ านวน 2 คาบเรยีนต่อรอบ
ในชัน้ Reception) และเพิม่เป็น 5 คาบเรยีนต่อรอบตัง้แต่ชัน้ Year 1 ถงึ Year 11

หมายเหตุ: นกัเรยีนทีถ่อื 2 สญัชาต ิจะไดร้บัสว่นลดส าหรบัคนไทยต่อเมื่อนกัเรยีนลงทะเบยีนเป็นนกัเรยีนไทย และปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ขา้งตน้ในการลงเรยีนวชิาภาษาไทย นกัเรยีนทีถ่อืสองสญัชาต ิแต่ลงทะเบยีนเป็นนักเรยีนต่างชาต ิไมต่อ้งลงเรยีนวชิาภาษาไทยเหมอืน
นกัเรยีนไทย แต่จะไม่ไดร้บัสว่นลด 10% ซึง่เป็นสว่นลดส าหรบัคนไทย 
3. หากมกีารช าระค่าธรรมเนยีมการศกึษาล่วงหน้า 1 ปีเตม็ จะไดร้บัสว่นลดเพิม่อกี 3% ของจ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่าย

หมายเหต:ุ 
1. นกัเรยีนจากบรษิทัคู่สญัญา ทีไ่ดร้บัสว่นลดส าหรบับรษิทัแลว้ จะไม่สามารถรบัสว่นลดดงักล่าวขา้งตน้ซ ้าอกี
2. โรเรยีนมสีทิธิย์กเลกิ หรอืถอดถอนความช่วยเหลอืใดๆ ไม่ว่าจะเป็น สว่นลดส าหรบัผูม้ปัีญหาดา้นการเงนิ Bursary) สว่นลด (Discount)
หรอืทุนการศกึษา (Scholarship) เตม็จ านวน หากยงัมไิดม้กีารช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาเตม็จ านวนภายในเวลาทีก่ าหนด 

วิธีการช าระเงิน 
1. โดย เงินสด
2. โดย บตัรเครดิต มาสเตอร ์วซี่า และบตัรของธนาคารกสกิร) ม ีค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัรเครดติ
3. โดย เชค็ขีดครอ่ม สัง่จ่ายในนาม “MBf Taylors Limited” หรอื “บรษิทั เอม็บเีอฟ เทยเ์ลอรส์ จ ากดั” กรุณาบวกเพิม่ 0.2% ส าหรบั
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ยกเวน้เชค็ของธนาคารสาขาในจงัหวดัระยอง 
4. โดย วิธีโอนเงินเข้าบญัชี (รายละเอยีดดใูนใบแจง้หนี้) กรุณารวมค่าธรรมเนียมธนาคารทีจ่ะถูกหกัปลายทางดว้ย
หากท่านช าระเงนิโดยวธิโีอนเขา้ธนาคาร กรุณาสง่ส าเนาใบโอนเงนิจากธนาคาร โดยระบชุื่อนกัเรยีนใหช้ดัเจน มายงัแผนกบญัชขีอง
โรงเรยีน 

กรณีช าระเงินไม่ตรงตามก าหนด 
ค่าธรรมนียมทุกอย่าง   จะตอ้งช าระภายในวนัทีร่ะบใุนใบแจง้หนี้ รายการใดมกีารช าระล่าชา้ หรอืไม่ตรงตามก าหนด จะมกีารคดิค่าปรบั
เป็นดอกเบีย้ 



กรณีช าระเงินไม่ตรงตามก าหนด 
ค่าธรรมนียมทุกอย่าง   จะตอ้งช าระภายในวนัทีร่ะบใุนใบแจง้หนี้ รายการใดมกีารช าระล่าชา้ หรอืไม่ตรงตามก าหนด จะมกีารคดิค่าปรบั
เป็นดอกเบีย้ 

กรณีเกิดเหตสุุดวิสยั 
จะไมม่กีารคนืเงนิค่าธรรมเนียมใด ๆ หากเกดิกรณีทีโ่รงเรยีนจ าเป็นตอ้งปิดท าการ ไม่ว่าจะโดยค าสัง่จากหน่วยงานราชการ หรอืดว้ยเหตุ
สดุวสิยัใด ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของโรงเรยีน หากโรงเรยีนปิดท าการดว้ยเหตุดงักล่าว โรงเรยีนจะพยายามอย่างเตม็ทีท่ีส่ดุในการท า
การสอนทางออนไลน์ โดยทางคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนจะพจิารณาถงึทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดต่้าง ๆ เพื่อท าการสอนชดเชยวนัเรยีนที่
ขาดไปหากจ านวนวนัเรยีนต ่ากว่า 175 วนัในปีการศกึษานัน้ ๆ ทัง้นี้ใหถ้อืว่าวนัทีม่กีารสอนทางออนไลน์เป็นสว่นหนึ่งของ 175 วนั 



YEAR LEVEL PLACEMENT 

2021-2022 

Age 
GIS 

Birth Date 

Equivalent Titles in Other School Systems 

Stage 
Class 

Placement 
England & 

Wales 
USA & 
Canada 

Australia 
(Jan-Dec) 

India Thailand 

2+ 
Early 
Years 

1/9/18-31/8/19 

3+ Foundation Nursery 1/9/17-31/8/18 Nursery Pre-School Pre-School Nursery 
Pre-

Kindergarten 

4+ Reception 1/9/16-31/8/17 Reception Pre-School Pre-School LKG Kindergarten 

5+ Year1 1/9/15-31/8/16 Year1 Kindergarten Kindergarten LKG Kindergarten 

6+ Year2 1/9/14-31/8/15 Year2 Grade1 Year1 Standard1 Pratom1 

7+ Primary Year3 1/9/13-31/8/14 Year3 Grade2 Year2 Standard2 Pratom2 

8+ Year4 1/9/12-31/8/13 Year4 Grade3 Year3 Standard3 Pratom3 

9+ Year5 1/9/11-31/8/12 Year5 Grade4 Year4 Standard4 Pratom4 

10+ Year6 1/9/10-31/8/11 Year6 Grade5 Year5 Standard5 Pratom5 

11+ Year7 1/9/09-31/8/10 Year7 Grade6 Year6 Standard6 Pratom6 

12+ Year8 1/9/08-31/8/09 Year8 Grade7 Year7 Standard7 Mattayom1 

13+ Secondary Year9 1/9/07-31/8/08 Year9 Grade8 Year8 Standard8 Mattayom2 

14+ Year10 1/9/06-31/8/07 Year10 Grade9 Year9 Standard9 Mattayom3 

15+ Year11 1/9/05-31/8/06 Year11 Grade10 Year10 Standard10 Mattayom4 

16+ International IB 1 1/9/04-31/8/05 Year12 Grade11 Year11 Standard11 Mattayom5 

17+ Baccalaureate IB 2 1/9/03-31/8/04 Year13 Grade12 Year12 Standard12 Mattayom6 



Schedule of Fees: Academic Year 2021-2022   
 All Fees are in Thai baht 

Enrolment Fees (non refundable) – one time payment only 

Foundation 60,000 
Primary and Secondary 120,000 

Application Fee (non refundable) – one time payment only 

All students (includes testing if required) 4,000 

Tuition Fees (per term) – 3 terms in one academic year, lunch included. 

Early Years (5 half days/week) : 8.30am to 12pm - also includes milk and snacks * 42,400 
Early Years (5 full days/week) : 8.30am to 2.50pm - also includes milk and snacks * 77,400 
Nursery ( 5 half days/week) : 8.30am to 12pm - also includes milk and snacks 94,400 
Nursery ( 5 full days/week) : 8.30am to 2.50pm - also includes milk and snacks 111,300 
Reception : 8.30 to 2.50pm – also includes milk and snacks 111,300 
Year 1 and 2 – also includes milk and snacks 123,000 
Year 3 to 6 131,500 
Year 7 to 9 147,400 
Year 10 148,400 
Year 11 (payable for 2 terms only) 220,500 
Year 12 and 13 International Baccalaureate (payable for 2 terms only) 271,400 

Boarding Fees (per term) 

Full Boarding (7 days per week) Year 5-10 115,000 
Weekly Boarding (5 days per week) Year 5 -10 99,000 
Full Boarding (7 days per week) Year 11 and IB (payable for 2 terms only) 172,500 
Weekly Boarding (5 days per week) Year 11 and IB (payable for 2 terms only) 148,500 

School Bus Fees (per term) 

Ban Chang 15,400 
Sattahip / Maptaput 22,600 
Rayong / Pattaya 24,800 
Ban Khai / Rong Po 27,500 
One Way Service 80 % of regular price 

Note: School Bus Fees are dependent on the price of fuel 

Refundable Deposit 

Foundation 10,000 
Primary and Secondary 20,000 
Boarding 10,000 
Note: Additional charges apply for students identified as needing SEN and/or ELS support, these 

fees are compulsory with details available in the Admission Guidebook. 

* With observation period



ค่าเล่าเรียน : ปี การศกึษา 2564 – 2565 
ค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถเรียกคืนได)้ ช าระคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
Foundation 60,000 

Primary and Secondary 120,000 

ค่าใบสมัคร (ไม่สามารถเรียกคืนได้) ช าระคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
ส าหรับนักเรียนทุกคน รวมค่าสอบ (หากม)ี 4,000 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตอ่เทอม) – มี 3 เทอมใน 1 ปีการศึกษา ราคารวมอาหารกลางวนั
Early Years (คร่ึงวัน 5 วันตอ่สัปดาห)์ : 8.30am to 12pm – รวมนมและอาหารว่าง * 42,400 

Early Years (เต็มวนั 5 วันต่อสัปดาห)์ : 8.30am to 2.50pm – รวมนมและอาหารวา่ง * 77,400 

Nursery ( คร่ึงวัน 5 วันตอ่สปัดาห)์ : 8.30am to 12pm – รวมนมและอาหารว่าง 94,400 

Nursery ( เต็มวัน 5 วันต่อสปัดาห)์ : 8.30am to 2.50pm – รวมนมและอาหารว่าง 111,300 

Reception : 8.30 to 2.50pm – รวมนมและอาหารว่าง 111,300 

Year 1 and 2 – รวมนมและอาหารว่าง 123,000 

Year 3 to 6 131,500 
Year 7 to 9 147,400 
Year 10 148,400 
Year 11 (จ่าย 2 เทอมเท่าน้ัน) 220,500 

Year 12 and 13 หลักสตูร IB (จ่าย 2 เทอมเท่าน้ัน) 271,400 

ค่าหอพัก (ตอ่เทอม)
7 วัน/สัปดาห ์ส าหรับ Year 5-10 115,000 

5 วัน/สัปดาห ์ส าหรับ Year 5 -10 99,000 

7 วัน/สัปดาห ์ส าหรับ Year 11 and IB (จ่าย 2 เทอมเท่านัน้) 172,500 

5 วัน/สัปดาห ์ส าหรับ Year 11 and IB (จ่าย 2 เทอมเท่านัน้) 148,500 

School Bus Fees (per term) 

บ้านฉาง 15,400 

สัตหบี/มาบตาพุด 22,600 

ระยอง/พัทยา 24,800 

บ้านค่าย/ โรงโป๊ะ 27,500 

ใช้บริการเที่ยวเดียว 80 % ของราคาปกติ
หมายเหต ุ: ค่ารถโรงเรียนจะขึน้อยู่กบัราคาน ้ามนั ณ ขณะนัน้ 
Refundable Deposit 

Foundation 10,000 
Primary and Secondary 20,000 

เดก็หอพกั 10,000 

หมายเหต ุ: ผูป้กครองสามารถดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ใน Admission Guidebook ส าหรบัค่าใช้จ่ายของ SEN และหรือ
ภาษาองักฤษเสริม ELS ซ่ึงบงัคบัส าหรบัเดก็นักเรียนบางคน 

* มชี่วงเวลาปรบัตวัของเดก็



English Language Support (ELS) Provision 2021 - 2022

Primary 

Level 1 – For students new, or relatively new, to English. 

Support is in the form of a minimum of 12 classes per cycle of withdrawal during Literacy and 
Reading lessons. Withdrawal will take the form of individual support or in small groups of children 
of similar age and/or ability. 

Level 2– For students able to have some access to Literacy. 

Support is in the form of 6 classes per cycle of withdrawal during Reading and 6 classes per 
cycle of in-class support during English lessons. 

Level 3 – For students in either Year 1 or 2 or those in Year 3 and above who are able to access 
Literacy, but still need support with writing, reading or confidence. 

Support is in the form of 6 classes per cycle of withdrawal, usually during reading lessons. 

Charges are set for a full term in advance: 

Level 1 – 34,000 baht per term 
Level 2 – 25,600 baht per term 
Level 3 – 15,800 baht per term 

Secondary (Year 7 to 9) 

KET – University of Cambridge Key English Test. 

Support is in the form of withdrawal classes – instead of First Language English, Geography, 
History and Mandarin or Spanish. 

PET– University of Cambridge Preliminary English Test. 

Support is in the form of withdrawal classes – instead of First Language English and Mandarin or 
Spanish. 

Charges are set for a full term in advance: 

KET – 42,500 baht per term 

PET – 34,000 baht per term 

Secondary (Year 10 to IB2) 

The IGCSE ESL and IB English B courses are part of the mainstream curriculum and they are taken as 
options by the students, therefore there is no additional ELS charge. 



Is ELS compulsory? 

As per our Student Admission Policy, for students who are assessed to need it. Yes. 

It is vital that students are proficient in English if they are to succeed at GIS. Therefore, it is a requirement 
that if a student is identified as needing ELS, they receive this support until they complete the programme. 

How is ELS need determined? 

Students in Year 1 and 2 will be assessed by their class teacher during their first weeks at GIS. Students 
entering Year 3 or above will have an interview and take a written test. 

All ELS students are assessed at the end of every term. Those who pass their assessment move to the 
next level. Students who successfully pass the final level will graduate from the ELS programme into 
mainstream Literacy (Primary) or English (Secondary) lessons. 

What if there is SEN and ELS support needed? 

Both of these additional provisions are extra on top of standard tuition, as such they are each charged 
separately. 

How much does ELS support cost? 

Parents are charged for ELS provision at a rate determined by the School Executive Board (SEB). The 
rates are included in this document, which is updated annually. 

How will these additional fees be charged? 

The additional fees for ELS will be labelled as Additional Tuition Fee (ELS) on invoices. 



Special Education Needs (SEN) Provision 2021 - 2022 

Support is given in blocks of 3, 5 or 10 lessons per week. This support may be provided in the following 

forms and will be determined by the needs of the student as assessed by the subject /class teacher in 

conjunction with the SEN support teacher. 

In – class Small Group 

SEN support is provided to a small group of students. Assistance is with explanations and 

instructions together with the supporting and the monitoring of the students. 

Withdrawal Small Group 

The SEN teacher will work with a small group of students on identified strategies to better access 

the curriculum. 

In – class One – to – One 

SEN support is provided to an individual. Assistance is with explanations and instructions together 

with supporting and monitoring. 

Withdrawal One – to – One 

The SEN teacher will work with an individual student on specific identified strategies to better 

access the curriculum. 

Charges are set for a full term in advance: 

Primary Special Education Needs Support 

Level of support Amount and type of Support per week Charges per term 

Level 1 up to 3 lessons of support 7,000 baht 

Level 2 up to 5 lessons of support 15,000 baht 

Level 3 up to 10 lessons of support 30,000 baht 



Secondary Special Education Needs Support 

Level of support Amount and type of Support per week Charges per term 

Level 1 up to 3 lessons of support 6,000 baht 

Level 2 up to 5 lessons of support 11,000 baht 

Level 3 up to 10 lessons of support 22,000 baht 

Is SEN compulsory? 
As per our Student Admission policy, for students who are assessed to need it, Yes. 

It is vital that students, who need extra assistance in being able to access the curriculum, manage their 
behaviour or receive supplemental support beyond the curriculum, are provided this support if they are to 
succeed at GIS. Therefore, it is a requirement that if a student is identified as needing SEN that they 
receive this support while they need it. 

How is SEN need determined? 

Teachers or parents may refer students for assessment by the SEN Teacher where there may be some 
concern over access to the curriculum or with behavioural issues. 

Students may already have an existing Individual Education Plan (IEP), which is then reviewed by the SEN 
Teacher. (All IEPs are monitored and regularly reviewed, ongoing strategies are recommended to the 
teachers to better assist the students). 

An IEP may be produced for a student after initial referral. 

Students may already have an existing Educational Psychologist Report, which identifies specific learning 
issues and provides staff with recommended strategies to best support the student. An IEP would then be 
developed to best implement these strategies. 

A student may be required to visit an Education Psychologist in order to have a report produced. 

What if there is SEN and ELS support needed? 

Both of these additional provisions are extra on top of standard tuition, as such they are each charged 
separately. 

How will these additional fees be charged? 

The additional fees for SEN will be labelled as Additional Tuition Fee (SEN) on invoice 



TERM DATES 2021-2022 
Month Mo Tu We Th Fr Sa Su Wk Important Dates

Aug2021

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 1

23 24 25 26 27 28 29 2

30 31 1 2 3 4 5 3

Sep2021

6 7 8 9 10 11 12 4

13 14 15 16 17 18 19 5

20 21 22 23 24 25 26 6

27 28 29 30 1 2 3 7

Oct2021

4 5 6 7 8 9 10 8

11 12 13 14 15 16 17 9

18 19 20 21 22 23 24 10

25 26 27 28 29 30 31 11

1 2 3 4 5 6 7 12

Nov2021

8 9 10 11 12 13 14 13

15 16 17 18 19 20 21 14

22 23 24 25 26 27 28 15

29 30 1 2 3 4 5 16

Dec2021

6 7 8 9 10 11 12 17 10th Dec - Staff Development Day 
13 14 15 16 17 18 19 18

20 21 22 23 24 25 26 19

27 28 29 30 31 1 2 20

Jan2022

3 4 5 6 7 8 9 21

10 11 12 13 14 15 16 22

17 18 19 20 21 22 23 23

24 25 26 27 28 29 30 24

31 1 2 3 4 5 6 25

Feb2022

7 8 9 10 11 12 13 26

14 15 16 17 18 19 20 27

21 22 23 24 25 26 27 28

28 1 2 3 4 5 6 29

Mar2022

7 8 9 10 11 12 13 30

14 15 16 17 18 19 20 31

21 22 23 24 25 26 27 32

28 29 30 31 1 2 3 33

Apr2022

4 5 6 7 8 9 10 34

11 12 13 14 15 16 17 35

18 19 20 21 22 23 24 36

25 26 27 28 29 30 1 37

May2022

2 3 4 5 6 7 8 38

9 10 11 12 13 14 15 39

16 17 18 19 20 21 22 40 17th May - Staff Development Day 
23 24 25 26 27 28 29 41

30 31 1 2 3 4 5 42

Jun2022

6 7 8 9 10 11 12 43

13 14 15 16 17 18 19 44

20 21 22 23 24 25 26 45

27 28 29 30 46



School Uniform Price Lists (in Thai baht) 

Foundation 

430 Skirt (girls) or Shorts (boys) 

330 Shirt 

400 PE Shirt (sizes 26 to 32) 

450 PE Shorts (sizes 16 to 26) 

270 Sun Hat 

Primary 
430 Skirt (girls) or Shorts (boys) 

330 Shirt 

450 PE Shirt  

450 PE Shorts  

270 Sun Hat 

200 House T-shirt 

50 House Wristband 

Optional 

550 Jumper (sizes M and above) 

900 Football Kit (only if selected) 

100 Extra Football Socks 

*For extra shorts or shirt, see Uniform Shop staff

Secondary 
490 Skirt (girls) or Shorts (boys) 

390 Shirt 

450 PE Shirt  

450 PE Shorts  

200 House T-shirt 

50 House Wristband 

Optional 

650 Jumper (sizes M and above) 

900 Football Kit (only if selected) 

100 Extra Football Socks 

900 Basketball/Volleyball Kit 

(Only if selected) 

*For extra shorts or shirt, see Uniform Shop staff



 

 

 
 
 
Accident Insurance for Students 
 
All current students are covered under the school’s accident insurance scheme for each year of enrolment. 
The insurer is MSIG Insurance. 
 
Claiming Process 
 
In order to proceed the claim with our insurance company, the following regulations and information are to 
be observed: 
 

1. The insurance coverage is 60,000 baht per student, per disability, per year. 
 

2. In the event of an accident at school, or during a school activity outside of the school campus, the 
student will be taken to Queen Sirikit Navy Hospital. The school will pay for hospital costs within the 
insurance coverage, any amount exceeding 60,000 baht is to be borne by parents. 

 
3. If a parent specifically requests that their child be taken to an alternative hospital, the school will 

pay for hospital costs within the insurance coverage, any amount exceeding 60,000 baht is to be 
borne by parents. 

 
4. In the case of an accident outside the school’s responsibility, parents would need to pay the 

hospital costs first and then submit the following documents to the Student Registration Officer at 
the Front Office to claim from the insurance company accordingly. 
 

 An original medical certificate 

 An original official receipt of medical treatment 

 A copy of the student’s birth certificate and house registration 

 A copy of the parent’s ID card or passport (for foreigners) with signature to certify true copy. 
 

Exclusions 
 
Where parents have outstanding accounts for Tuition Fees or any other school fees. 
 
Any loss or injury arising from/or in consequence of the following causes: 
 

 Action of the insured while under the influence of alcohol, addictive drugs, narcotic drugs. 

 Suicide or attempted suicide or self-inflicted injury. 

 Dental care except necessary first aid treatment within 7 days following an accident. 

 War, invasion, civil war, revolution, insurrection, civil commotion, popular rising against the 
government, riot, strike, military coup, martial law announcement, terrorism. 

 Nuclear weapons, radiation from any nuclear fuel, radioactive contamination, chemical, 
biological, bio-chemical and electromagnetic weapons. 

 
 



 

 

 
 
 
Loss or injury which occurs: 
 

 While the insured is racing of all kinds of car or boat, horse racing, ski playing or racing, 
skate racing, boxing, parachute jumping (except for the purpose of life saving), boarding or 
traveling in a hot-air balloon, gliding, bungee jumping, diving with compressed air tank and 
breathing equipment under water. 

 While the insured is boarding or travelling in an aircraft which has no license for carrying 
passengers or does not operate as a commercial aircraft. 

 While the insured pilots or works as a crew in any aircraft. 

 While the insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl. 

 While the insured is committing a felony or while the insured is being arrested, under arrest 
or escaping arrest. 

 While the insured serves as a soldier, police, or a volunteer and participates in war or crime 
suppression.  

 
Note: The above exclusions are subject to change without prior notice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ประกนัอบุติัเหตสุ าหรบันักเรียน 
นกัเรยีนปัจจบุนัทกุคนไดร้บัความคุม้ครองภายใตแ้ผนประกนัอบุตัเิหตุของบรษิทัประกนัภยั MSIG ทีโ่รงเรยีนจดัท าใหใ้นแต่ละปี  
 

ขัน้ตอนการเคลมประกนั  

 

ในการขอเคลมกบับรษิทัประกนัภยั ระเบยีบการเคลมและขอ้มลูต่างๆทีจ่ าเป็นตอ้งทราบและปฏบิตัติามมดีงัต่อไปนี้  

  

 1. วงเงนิคุม้ครองคอื 60,000 บาท ต่อนกัเรยีนหนึ่งคน ต่ออุบตัเิหตุ ต่อปี  
 

2. ในกรณีเกดิอุบตัเิหตุทีโ่รงเรยีน หรอืขณะเขา้ร่วมกจิกรรมของโรงเรยีนนอกบรเิวณโรงเรยีน นกัเรยีนจะถูกสง่ตวัไปรกัษายงั
โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ที ่กม.10 ซึง่โรงเรยีนจะเป็นผูช้ าระค่ารกัษาพยาบาลภายในวงเงนิคุม้ครอง หากเกนิจาก
วงเงนิ 60,000 บาท ผูป้กครองตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนินัน้  
 

3. หากผูป้กครองมคี าขอพเิศษใหโ้รงเรยีนสง่ตวัเดก็ไปรกัษายงัโรงพยาบาลอื่น โรงเรยีนจะเป็นผูช้ าระค่ารกัษาพยาบาลภายใน
วงเงนิคุม้ครอง หากเกนิจากวงเงนิ 60,000 บาท ผูป้กครองตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกนินัน้  
 

4. กรณีอุบตัเิหตุเกดิขึน้นอกเหนือจากความรบัผดิชอบของโรงเรยีน ผูป้กครองจะตอ้งส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน แลว้
น าสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ใหก้บัเจา้หน้าทีท่ะเบยีนนกัเรยีนในออฟฟิศตอ้นรบัสว่นหน้า เพื่อทางโรงเรยีนจะด าเนินการเคลมจาก
บรษิทัประกนัต่อไป 
 ใบรบัรองแพทยต์น้ฉบบั 1 ใบ 
 ใบเสรจ็รบัเงนิตน้ฉบบั 1 ใบ 
 ส าเนาใบสตูบิตัร และส าเนาทะเบยีนบา้นของนกัเรยีน 1 ชุด 
 ส าเนาบตัรประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ ของผูป้กครอง 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 1 ชุด 

 
ข้อยกเว้น ประกนัอบุติัเหตุน้ี ไม่คุ้มครอง      
กรณีท่ีผู้ปกครองค้างช าระค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ กบัทางโรงเรียน    

ความสญูเสีย หรืออาการบาดเจบ็ใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี:  
 

 การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ 
 

 การฆา่ตวัตาย หรอืพยายามฆา่ตวัตาย หรอืท ารา้ยร่างกายตนเอง 

 
 



 

 

 
 
 

 การรกัษาฟัน เวน้แต่การรกัษาทีเ่กดิขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเกดิอุบตัเิหตุ  
 

 สงคราม การรุกราน สงครามกลางเมอืง การปฏวิตั ิการแขง็ขอ้ การกบฏ การทีป่ระชาชนก่อความวุ่นวายถงึขนาดลุกฮอืต่อตา้น
รฐับาล การจลาจล การนดัหยุดงาน การรฐัประหาร การประกาศกฏอยัการศกึ การก่อการรา้ย 

 

 อาวุธนิวเคลยีร ์การแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินวิเคลยีร ์การแผ่รงัส ีอาวุธเคม ีอาวธุชวีภาพ อาวุธชวีเคม ีอาวธุ
แม่เหลก็ไฟฟ้าใดๆ 

 
 
 
 

ความสญูเสีย หรืออาการบาดเจบ็ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในเวลาต่อไปน้ี  

 
 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถหรอื แขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ เล่นสก ีหรอืแขง่สกทีุกชนิด แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การ

โดดร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืลงหรอืโดยสารอยูใ่นบอลลนู เครื่องร่อน เล่นบนัจีจ้ ัม้พ ์ด าน ้าทีต่อ้งใชถ้งัอากาศและ
เครื่องช่วยหายใจใตน้ ้า  

 

 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืโดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทุกผูโ้ดยสาร และมไิด้
ประกอบการโดยสายการบนิพานิชย ์

 

 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ 
 

 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยัว่ยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
 

 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถูกจบักมุ หรอืหลบหนีการจบักุม 
 

 ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิารในสงครามหรอืปราบปราม 

 

หมายเหต ุข้อยกเว้นข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 

 
 
 
 



 

 

 
 

Application for Admission      

 
 

 

 

 

Child’s Particulars 

Last Name _________________ First Name __________________ Middle Name(s) __________________ Nickname __________________ 

Male     Female       Date of Birth __ / __ / __   (dd/mm/yy)             Current Age __ / __   (yy/mm) 

If Thai Citizen: Thai Passport/Registration Card Number ________________________  

If Non-Thai Citizen: Nationality of Passport ______________________ Passport Number _______________________   

Place of Issue ___________________ Date of Issue __ / __ / __   Date of Expiry __ / __ / __     Type of Visa _____________________ 

Native Language ___________________    Language Spoken at Home (if other than English) ___________________ 

Current Year Level ___________   Applying for Admission to Year Level ___________     Anticipated Starting date __ / __ / __    

Home Address  _____________________________________  Home Telephone ________________________ 

                 _____________________________________  

                 _____________________________________  

 

Schools attended, starting with the most recent: 

Name of School Country From To Year or Grade 

     
     

     
 

Academic - Has your child ever been promoted or withheld out of his/her normal age group? Yes / No 

If yes, please explain 

____________________________________________________________________________________________________ 

Has your child ever needed / had Special Educational Support or been assessed for any Special Educational Needs?  Yes / No 

If yes, please explain 

____________________________________________________________________________________________________ 

Discipline - Has your child ever been involved in serious disciplinary action? Yes / No 

If yes, please explain 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

This application must be submitted with the documents listed on the “Required Documents Checklist” along 

with the Enrolment Fee (Non-refundable). Please make cheques payable to MBf Taylors Limited. 

Please write clearly in English 

 

 

photo 



 

 

 

Father’s Particulars 

Last Name __________________ First Name __________________ Middle Name(s) __________________ Nickname _________________ 

If Thai Citizen: Thai Passport/Registration Card Number ___________________  

If Non-Thai Citizen: Nationality of Passport ___________________ Passport Number ___________________   

Place of Issue ___________________ Date of Issue __ / __ / __   Date of Expiry __ / __ / __ Type of Visa __________________ 

 

Home Address (if different to Child’s Home Address) 

  _____________________________________  Home Telephone ___________________ 

                 _____________________________________  

                 _____________________________________  

 

Occupation ___________________      Employer ___________________        Type of Business ________________________ 

Business Address _____________________________________  Telephone ________________________________________ 

                     _____________________________________  Fax ______________________________________________ 

                     _____________________________________                   Email Address _____________________________________ 

 

 

Mother’s Particulars 

Last Name __________________ First Name __________________ Middle Name(s) __________________ Nickname _________________ 

If Thai Citizen: Thai Passport/Registration Card Number ___________________  

If Non-Thai Citizen: Nationality of Passport ___________________ Passport Number ___________________   

Place of Issue ___________________ Date of Issue __ / __ / __   Date of Expiry __ / __ / __ Type of Visa __________________ 

 

Home Address (if different to Child’s Home Address) 

  _____________________________________  Home Telephone ___________________ 

                 _____________________________________  

                 _____________________________________  

 

Occupation ___________________      Employer ___________________        Type of Business ________________________ 

Business Address _____________________________________  Telephone ________________________________________ 

                     _____________________________________  Fax ______________________________________________ 

                     _____________________________________                   Email Address _____________________________________ 

 

 



 

 

 
 

Guardian’s Particulars (if applicable) 

Last Name __________________ First Name __________________ Middle Name(s) __________________ Nickname _________________ 

If Thai Citizen: Thai Passport/Registration Card Number ___________________  

If Non-Thai Citizen: Nationality of Passport ___________________ Passport Number ___________________   

Place of Issue ___________________  Date of Issue __ / __ / __   Date of Expiry __ / __ / __ Type of Visa __________________ 

 

Home Address (if different to Child’s Home Address) 

  _____________________________________  Home Telephone _____________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________  

 

Occupation ___________________      Employer ___________________        Type of Business ________________________ 

Business Address _____________________________________  Telephone ________________________________________ 

                     _____________________________________  Fax ______________________________________________ 

                     _____________________________________                   Email Address _____________________________________ 

 

 

Where parents have different addresses, please indicate where the child lives:   Mother  Father  Guardian  

Other (please supply details) _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Would Transport Be Required?   Yes   No Start Date: __ / __ / __          Would Boarding Be Required?   Yes   No   Start Date: __ / __ / __    

Payment Details 

Name of Person responsible for Tuition Fee payment ___________________ 

Telephone ___________________  Fax ___________________               Email Address ___________________________________ 

Home Address  _____________________________________  Home Telephone _____________________________________ 

                 _____________________________________  

                            _____________________________________ 

Relationship to the student ___________________________ 

Financial account to be sent to _____________________________________  

                                            _____________________________________ 

 

 



 

 

 
 

Please list any brothers or sisters 

Name             Age  At GIS? 

_____________________________________________________________  ______ Yes / No 

_____________________________________________________________  ______ Yes / No 

_____________________________________________________________  ______ Yes / No 

_____________________________________________________________  ______ Yes / No 

Health 

Describe any health or medical condition – including any physical, auditory or visual impairment (temporary or permanent). 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Give details of any regular 

medication:_______________________________________________________________________________________________________ 

Gi 

Drug Allergies _____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Food/Drink Allergies ________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Name of Family Doctor _________________________   Telephone ___________________ Fax ___________________ 

Address _____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

 

Person to contact in case of emergency _____________________________________ 

Address _____________________________________  Telephone ___________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

Vaccinations           Approximate Date of Vaccination 

Measles   ___________________ 

Chicken Pox ___________________ 

Mumps  ___________________ 

Details of other illnesses or vaccinations ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 
CONDITIONS OF ENROLMENT 

1. I accept that before I remove my child/ward for whatsoever reasons, a full academic term’s notice in writing must be given 
to the school. Failure to give the required notice will result in applicable School Fees (which could include any or all of: 
Tuition, ELS, SEN, Boarding, Bus, Yearbook, Canteen) being levied for the term that follows. 

2. I accept that the School reserves the absolute right not to promote my child/ward if in the opinion of the School it is in the 
student’s best interest to be retained in his or her current year. 

3. I agree that the School reserves the right to suspend or expel my child/ward from School for incidents requiring serious 
disciplinary action. 

4. I hereby agree to pay School Fees in full before the end of the first week upon commencement of each term. I also 
understand and agree that if I default in paying fees, the School has the right to bar my child/ward from attending class. 

5. I have read and accepted the Student Admission Policy. 
6. I agree to accept any charge for English Language Support (ELS) or Special Education Needs (SEN) that the School determines 

necessary for my child. 
7. I agree to my child being included in swimming lessons, educational outings and other educational activities arranged by the 

school. In the event of any injury to my child or damage to the property of my child whilst participating in the above, or while 
on the school premises or being transported to or from the school I will not hold the School or any member of the school 
staff responsible, provided reasonable care has been taken.  

8. I agree that images of my child, which are not named, may be used for items in the Newsletter, advertising or on the school 
website. 

9. I understand that in the event of an emergency every effort will be made to contact the parents. If necessary the school is 
authorised to seek medical attention for the student from the nearest available qualified medical practitioner. The School 
and its staff shall not be responsible for medical treatment administered to the student or for the costs incurred by such 
medical practitioner.  

10.  I understand that all parents and caregivers named on this form automatically become members of Friends of Garden (FoG), 
our Parent Teacher Association, and that as a member I will receive occasional emails from Friends of Garden regarding FoG 
events, activities, surveys, and requests for help. 

11. I/we agree to advise the school in writing of any legal constraints in place regarding access to, or custody of, the child 
enrolled, and to update the school immediately should these circumstances change.  I/we also agree to provide any 
documentation necessary to substantiate these arrangements.  The school cannot be held responsible for any issues arising 
from non-disclosure of such information. 
 

Parent/Guardian: _____________________________     Passport/Thai ID Number: ___________________ Date __ / __ / __ 

Witnessed by GIS staff member: _______________________________        Date __ / __ / __ 

FOR OFFICE USE ONLY  

ELS       Yes / No  If yes, Level: 1  2  3 ,  PET / KET  

 Comments:______________________________________________________________ 

Head of Primary or Secondary Comment: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Signature:_____________________________________________________________       Date:___ /___ /___ 

For completion by the Principal: 

ACCEPTANCE – YES/NO   If no, reason(s):  _______________________________________________________________________________ 

Class:  _____________  Start date: __ / __ / __   

Principal: __________________       Date: __ / __ /__                                                

Date of Application Received  Enrollment No  

Admitted into Class   Commencing on  

Enrollment Fee  Tuition Fee  

Total Fees Payable  School Bus  

Official signatures: ___________________________ 



 

 

 
      Admission Checklist    Child’s Name ________________________________________ 
 

        What we require to complete admission. (เอกสารส าหรับการสมคัรเรียน) 
 

 An official copy of the previous two year’s school reports. 

ใบรายงานผลการเรยีนจากโรงเรยีนเดิม  2 ปีลา่สดุ 

  
 A photocopy of the birth certificate. 

ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด)  
     

 A photocopy of the passport and/or Thai ID Card 

ส าเนาบตัรประชาชนของนกัเรยีน (ถา้ม)ี 
   

 Three recent colour passport-size photographs. 

รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ 

 
 A photocopy of the parents’ ID Cards and House Registration (for Thais) 

ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น ของผูป้กครอง 
 

 A photocopy of the parents’ passports (for foreigners). 
 

 
 A photocopy of the student visa (for foreigners). 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 How did you find out about us? 

 

    From a friend, relative or colleague? 

    _______________________________________________________________________________ 

    Internet? If so, how? 

    _______________________________________________________________________________ 

    Newspaper/ Magazine? If so, which one? 

    _______________________________________________________________________________ 

    Recommendation from someone? 

    _______________________________________________________________________________ 

    Other? Please explain 

    _______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
Student Health Information Questionnaire 
To help us to confirm and/or update our records, please complete this form and return it to the Class 
Teacher or Form Tutor 

First Name: ______________________ Nickname: ______________ Last Name: ____________________ 

Date of Birth: ____ / ____ / ____ 

Male or Female: ______________ Nationality: ___________________ Blood Group: _________________ 

 

Father’s Name: ___________________________________ Nationality (Passport): ___________________ 

Email address: ____________________________________ Mobile:  _____________________________ 

Mother’s Name: __________________________________ Nationality (Passport): ___________________ 

Email address: ___________________________________ Mobile: _______________________________ 

 

Guardian’s Name: ___________________________________ Nationality (Passport): ________________ 

Email address: ______________________________________ Mobile: ____________________________ 

 

1. In case of emergency, which hospital would you prefer to take care of your child?  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Doctor’s name: _____________________________________ 

Contact details: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Contact person in case of emergency (if parents are not contactable). 

Name: __________________________________ Relationship to student: _________________________ 

Mobile: _________________________________ Landline: _____________________________________ 

 

4. Family History of Inheritable Disease? (Please Tick) 

Migraine Diabetes Hemophilia Epilepsy G6pd Thalassemia Autoimmune Disease 

Others please name): ___________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
5. Has there been any incidence of Febrile Convulsion? ________________________________________ 

6. Other conditions/accidents/operations: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Immunisation history (for Foundation to Y2 children, please attach a copy of your child’s medical record) 

No. Type of Vaccination Date of Completion Incomplete 

1. BCG   

2. Polio (OPV)   

3. DTaP (Diphtheria Tetanus Pertussis)   

4. Hepatitis B   

5. MMR (Mump Measles Rubella)   

6. Japanese Encephalitis   

7. Hepatitis A   

8. Other:   

9. Other:   

   

Note: Numbers 1 to 7 are basic vaccinations of Thailand 

 

8. Please give details of any allergic problem and the required response: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. Please give details of any underlying diseases/disorder (for example congenital heart disease, epilepsy, 

diabetes, asthma, thalassemia, hyperventilation syndrome etc.): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Please give details of any psychiatric medication your child’s taking (for example Ritalin, Concerta, 

Strattera, Prozac, Zoloft, Lexapro, etc.): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Is there any other information that you need us to know related to the health and care of your child (e.g. 

personal medicine, food to avoid etc.): 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Thank you for completing this form, this information is confidential to the School Nurse. If you wish to 

discuss any aspect of your child’s health please contact the Student Health Officer,  

Khun Yvonne: nurse@gardenrayong.com 

 
 

mailto:nurse@gardenrayong.com


 

 

 
 
แบบสอบถามข้อมลูสขุภาพ 
กรณุากรอกขอ้มลูแลว้ส่งกลบัทีค่รปูระจ าชัน้ 
 
ชื่อ _____________________________________ ชื่อเล่น ________________________________   
นามสกุล _________________________________ วนั/เดอืน/ปีเกดิ _____________________________________ 
      หญงิ  ชาย สญัชาต ิ(ตามหนงัสอืเดนิทาง) ___________________ หมูเ่ลอืด _______________ 

 

ชื่อ-สกุลบดิา _________________________________ สญัชาต ิ(ตามหนงัสอืเดนิทาง) _______________________ 
อเีมล ______________________________________  หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ ___________________________ 

 

ชื่อ-สกุลมารดา _______________________________ สญัชาต ิ(ตามหนงัสอืเดนิทาง) _______________________ 
อเีมล ______________________________________ หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ ___________________________ 

 

ชื่อ-สกุลผูป้กครอง ____________________________ สญัชาต ิ(ตามหนงัสอืเดนิทาง) _______________________ 
อเีมล ______________________________________ หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ ___________________________ 
    
   1. โปรดระบุโรงพยาบาลทีท่่านตอ้งการใหน้ าส่งนกัเรยีนในกรณฉุีกเฉิน __________________________________ 

 

   2. โปรดระบุชื่อแพทยใ์หก้ารรกัษา ขอ้มลูของแพทยห์รอืแผนกที่ตอ้งตดิต่อ ________________________________ 

 

   3. บุคคลทีโ่รงเรยีนตดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน (หากไมส่ามารถตดิต่อผูป้กครองได)้  
      ชื่อ-สกุล _________________________________ ความสมัพนัธก์บันกัเรยีนเป็น _______________________ 
      หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ______________________ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น __________________________ 

 

   4. ประวตัสิุขภาพของคนในครอบครวั 
 ไมเกรน   เบาหวาน   โรคกรรมพนัธโ์ลหติไหลไมห่ยดุ   
 ลมบา้หม ู  โรคบกพรอ่งเอนไซน์  ธาลสัซเีมยี   
 ภมูติา้นทานต่อตา้นตวัเอง    อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________ 
 

   5. นกัเรยีนเคยมปีระวตัภิาวะชกัเนื่องจากไขส้งูหรอืไม ่ถา้มรีะบุ ________________________________________ 

 

   6. นกัเรยีนเคยมปีระวตักิารผ่าตดัหรอือุบตัเิหตุทีต่อ้งนอนโรงพยาบาล และประสงคใ์หโ้รงเรยีนรบัทราบ 
   ________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 
   7. ประวตักิารไดร้บัวคัซนีของนกัเรยีน (ชัน้อนุบาลจนถงึ Year 2 กรณุาแนบส าเนาการฉีดวคัซนี ถา้ม)ี 
 ชนิดของวคัซนี วนัทีฉ่ีด ไมไ่ดร้บัวคัซนี 
1.* วณัโรค   
2.* โปลโิอ   
3.* คอตบี บาดทะยกั ไอกรน   
4.* ตบัอกัเสบชนิด บ ี   
5.* คางทมู หดั หดัเยอรมนั   
6. ไขส้มองอกัเสบญีปุ่่ น/ เจอ ี   
7. ตบัอกัเสบชนิด เอ   
8. อื่นๆ ............................................................   
9. อื่นๆ ............................................................   
 

* 1 – 5 เป็นวคัซีนพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต้องได้รบัในประเทศไทย    

 

   8. รายละเอยีดเกีย่วกบัโรคภมูแิพ ้โปรดระบุชนิดของสิง่ทีน่กัเรยีนแพ้  
      ______________________________________________________________________________________ 
 

   9. โรคประจ าตวัหรอืภาวะทีค่วรเฝ้าระวงั ใหผู้ป้กครองขดีเสน้ใตส้ิง่ทีน่กัเรยีนเป็น หรอืระบุเพิม่เตมิ  
      หวัใจผดิปกตติัง้แต่ก าเนิด โรคลมชกั  เบาหวาน   หอบหดื   
      ธาลสัซเีมยี   โรคบกพรอ่งเอนไซม ์ ภาวะหอบเนื่องจากอารมณ์ อื่นๆ _________________ 
 

   10. ขอ้มลูดา้นการรกัษาทางอารมณ์หรอืจติเวช หรอืขอ้มลูของยาทีน่กัเรยีนไดร้บั 
      ______________________________________________________________________________________  

 

   11. ขอ้มลูทางการแพทยอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพของนกัเรยีน (เช่น ยาประจ าตวั, อาหารทีค่วรหลกีเลีย่ง เป็นตน้) 
      ______________________________________________________________________________________ 

 

      ขอบคุณส าหรบัการใหข้อ้มลู 
      หมายเหตุ : มเีพยีงพยาบาลของโรงเรยีนจะท าการบนัทกึและรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว ดงันัน้หากผูป้กครองประสงคท์ี่ 
      จะพดูคุยหรอืปรกึษาเรื่องขอ้มลูสุขภาพของนกัเรยีน กรณุาตดิต่อ คุณอวิอน (Ms.Yvonne, พยาบาลของโรงเรยีน)   

      ที ่nurse@gardenrayong.com 

 
 

mailto:nurse@gardenrayong.com


 
 

 
 

2.8 ICT Code of Conduct for Students 
 

I, the student signing this code of conduct, am aware of the GIS definition of digital citizenship and agree to 

follow the rules outlined below, when using digital devices owned by the school or owned by myself. I agree 

that, should the actions I take when using a digital device contravene any of the rules below, I may lose access 

to school IT systems, such as Engage and my Google account. I understand that the actions that I take in 

regard to the use of digital devices, whether at home or in school, can result in disciplinary action, and in the 

most extreme cases, permanent exclusion from the school and police involvement. 

 

Mandatory actions in regard to the use of digital devices and school IT systems: 

 Protect my own privacy, as well as the privacy of others, by not revealing personal data relating to any 

member of the school community to the public. 

 Seek consent from others involved when using recording hardware, such as cameras and 

microphones.  

 Ensure that online activity, both in school and outside school, will not cause distress to any member of 

the school community. 

 Utilise the many benefits of digital devices and the internet, in regard to the processing of, and access 

to, vast amounts of information related to my education. 

 Use digital devices with the same social and ethical guidelines I associate with other elements of my 

life. 

 Consider how the actions that I take, in regard to the use of digital devices, will impact on others. 

 If anything that is associated to the use of digital devices makes me feel unsafe, I will refer to and 

follow the Safeguarding Procedure. 

 

Actions that are strictly prohibited, in regard to the use of digital devices and school IT systems. 

 Use, or attempt to use, any school owned digital devices unless a member of staff is present, and has 

given permission for me to do so. 

 Use a school account (Engage, Google or any other) to send rude or abusive messages to any person 

or organisation. 

 Intentionally harm or destroy, or attempt to harm or destroy, any school data or IT equipment. 

 Access or distribute undesirable content (e.g. pornography, human mutilation). 

 Access or distribute abusive, defamatory, obscene, false or misleading material about either the school 

or any member of the school community. 

 Download content and/or software from the internet without permission from a teacher. 

 Change, or attempt to change, any of the system and/or communication settings on school owned 

digital devices. 

 Bypass, or attempt to bypass, the school’s firewall. 

 Consume food or drink within 1 metre of a school owned digital device. 

 Use school WiFi without the consent of a teacher. 

 

Student’s Name: ______________________________ Form: _____________ 

Student Signature: ____________________________ Date: ___/_______/_____ 

 

Parent or Carer’s Name: ______________________________ 

Parent or Carer Signature: ___________________________ Date: ___/_______/_____ 

 



2.8 ICT Code of Conduct for Students 
ระเบียบปฏิบัติเร่ืองการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับนักเรียน 

ขา้พเจา้, เป็นนกัเรยีนผูล้งนามในระเบยีบปฏบิตัฉิบบันี้ ไดรั้บทราบค านิยามของค าวา่พลเมืองดิจิทลั ของโรงเรียนนานาชาติการ์เดน้อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด บา้นฉาง และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามกฎท่ีระบุไวด้า้นล่าง เม่ือใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัต่าง ๆ ของโรงเรียนหรืออุปกรณ์ของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ 
ตกลงว่าหากการกระท าใดๆ ของขา้พเจา้ขณะท่ีมีการใช้อุปกรณ์ดิจิทลั ไม่เป็ นไปตามกฎท่ีระบุไวด้า้นล่างนี้ ขา้พเจา้อาจไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนได้ เช่น ระบบ Engage และบญัชี Google ของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการกระท าใด ๆ ของขา้พเจา้ท่ี 

เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลั ท้งัท่ีบา้นหรือในโรงเรียน สามารถส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินยั และในกรณีความผิดร้ายแรงท่ีสุด คือถูกให้ออกจาก 

โรงเรียนอยา่งถาวร และถูกด าเนินคดีตามกฏหมายได้ 
ข้อปฏิบัติที่ต้องท า ส าหรับการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน: 

 ตอ้งปกป้องความเป็นส่วนตวัของตนเองและของผูอ่ื้น โดยการไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงขอ้มูลของบุคคลอ่ืนในชุมชนของ
โรงเรียนต่อสาธารณะ

 ตอ้งขอความยนิยอมจากบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหากมีการใชอุ้ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล เช่นกลอ้งถ่ายรูปและไมโครโฟน
 ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมออนไลนท์้ังในและนอกโรงเรียนจะไม่สร้างปัญหาใหก้บับุคคลใด ๆ ในชุมชนของโรงเรียน
 ตอ้งใชป้ระโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตในการประมวลผลและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลมหาศาลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาของขา้พเจา้
 ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัตามแนวปฏิบติัทางสงัคมและจริยธรรมอนัดี เช่นเดียวกบัการใชส่ิ้งต่าง ๆ ในชีวิตของขา้พเจา้
 ตอ้งพิจารณาวา่การกระท าใดๆ ของขา้พเจา้ ในการใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือไม่
 หากขา้พเจา้คิดว่าการใชง้านอุปกรณ์ดิจิทลัใดท าให้ขา้พเจา้รู้สึกไม่ปลอดภยั ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามคู่มือของโรงเรียนเร่ืองขั้นตอน

ปฏิบติัในการป้องกนัให้นกัเรียนปลอดภยั
 การกระท าที่ห้ามปฎบัิติโดยเดด็ขาด ส าหรับการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน: 

 ห้ามใชห้รือพยายามใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัใด ๆ ของโรงเรียน เวน้แต่มีเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนอยูด่ว้ยและเจา้หนา้ท่ีไดอ้นุญาตให้ขา้พเจา้
ใชไ้ด ้

 ห้ามใชบ้ญัชีอีเมลข์องโรงเรียน (Engage, Google หรืออ่ืน ๆ ) เพ่ือส่งขอ้ความท่ีหยาบคายหรือไม่เหมาะสมไปยงับุคคลหรือองคก์ร
ใดๆ 

 ห้ามจงใจ หรือพยายามท่ีจะท าลาย หรือสร้างความเสียหายให้กบัขอ้มูลของโรงเรียน หรืออุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ
 ห้ามเขา้ถึงหรือเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม (เช่นภาพลามกอนาจาร, การท าร้ายร่างกายมนุษย)์
 ห้ามเขา้ถึงหรือเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม หม่ินประมาท ลามกอนาจาร เป็นเทจ็หรือท าให้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัโรงเรียนหรือบุคคล

ใด ๆ ในชุมชนของโรงเรียน
 ห้ามดาวน์โหลดเน้ือหาและ/หรือซอฟตแ์วร์จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณครู
 ห้ามเปล่ียนแปลงหรือพยายามเปล่ียนแปลงการตั้งค่าระบบและ/หรือการส่ือสารใด ๆ บนอุปกรณ์ดิจิทลัของโรงเรียน
 ห้ามหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงระบบรักษาความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Firewall ของโรงเรียน
 ห้ามรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมภายในระยะ 1 เมตรจากอุปกรณ์ดิจิทลัของโรงเรียน
 ห้ามใชส้ญัญาณ Wi-Fi ของโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากคุณครู

ช่ือ-สกุลนกัเรียน ........................................................................................  ชั้นเรียน..................................... 

ลายเซ็นตน์กัเรียน...................................................................................... วนัท่ี........................................... 

ช่ือ-สกุลผูป้กครองหรือผูดู้แล.................................................................... 

ลายเซ็นตผ์ูป้กครองหรือผูดู้แล.................................................................. วนัท่ี............................................. 



 

 

 

 

Student ID Card Agreement 
 

 

Student’s Name _________________________________ Class/Tutor group ________________ 

 

 

Each student from Year 3 and above is to have a compulsory Student ID Card. 

 

The cost of the Student ID Card is 200 baht, which is non-refundable. 

 

The student ID Card is valid from August 1 to July 31 of following year. 

 

A new Student ID Card is needed for each academic year. 

 

At GIS the student ID Card doubles as the debit card for the canteen. If the student ID Card is to 

be used for canteen purchases, then funds need to be credited via the canteen till with an initial 

credit of at least 20 baht. From this point on additional funds can be added to the Student ID Card 

for canteen use as required. 

 

 

Please Note: 

 

 1. The Card should be brought to school each day 

 2. The Card and/or cash balance is/are not transferable. 

 3. The school reserves the right to revise the terms and conditions without prior notice. 

 4. The school is not responsible for the loss or damage of the card. 

 5. In the case of loss or damage a replacement card must be purchased. 

 6. The card is only valid for the academic year indicated on the front of the card. 

7. The card becomes invalid in the case of the student leaving the school during the     

academic year and any cash balance is voided. 

 

 

Attached is 200 baht for the initial Student ID Card. 

 

 

 

 

Parent’s Name ________________________ Signature _________________ Date ___/___/___ 
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