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  ใบสมัครเรียน Application Form 

สาขา Branch ……………………………… วันท่ีสมัคร Date ..................................................  

 

Student Barcode 

 

………………………………. 

 

Member No. 

 

 

ชื่อจริงนอง (ไทย) ………………………………………………………… 

 

Baby’s First Name (EN)………………………………..……………… 

 

นามสกุล  )ไทย( ……….………………………………………..  

 

Baby’s Last Name (EN)….……………………………….. 

 

ชื่อเลนนอง )ไทย( ………………… Nickname(English)…………….…. 

 

เพศ Gender 

     

    ชาย Male 

 
 

หญิง Female 

 

วันเกิด Birthday ……….………………………  อายุ Age ……ป(Years) .......เดือน (Months)     นํ้าหนัก Weight …….. กิโลกรัม(Kg.) 

 

ชื่อ-นามสกุลผูปกครองท่ี 1 (Parent’s Name 1) ………………………………………………………………………………………………. 

 

ชื่อ-นามสกุลผูปกครองท่ี 2 (Parent’s Name 2) ………………………………………………………………………………………………. 

 

ท่ีอยู Address………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เบอรโทร บาน (Home Phone) ………………………… 

 

มือถือ (Mobile) ……………………………………………………………….. 

**E-Mail ที่ตดิตอสะดวก………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอมูลเพิ่มเติม Addition Information 

1. นองเคยเรยีนวายนํ้ามากอนหรือไม? เปนเวลานานเทาใด ?มีทักษะในนํ้าดานใดแลวบาง?  

Has your child ever had swimming lesson before?  For how long? Please explain his water skill. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. นองมีโรคประจําตัวหรือปญหาสุขภาพหรือไม  ถามีกรุณาระบุ 

Does your child have any disabilities or medical conditions?  If yes, please specify. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอตกลงแนบทายใบสมัคร Terms & Conditions 

หมวดที่ 1 การสมัคร 

 ขอ 1 ผูปกครองที่นําเด็กเขาสมัครตองเปนผูปกครองที่แทจริง อันไดแกบิดา มารดา ของเด็กที่สมัครเขาเรียน หากผูปกครองที่แทจริงไมสามารถสมัคร

ไดดวยตนเอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครองดังกลาวแกผูทําการแทนในที่นีจ้ะเรียกวา “ผูปกครอง” 

 ขอ 2 เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ผูปกครองมีหนาที่จะตองแจงรายละเอียดดานสุขภาพของเด็กแกเบบี้พูลอยางถูกตอง ละเอียดและครบถวน อาทิ โรค

ประจําตัว ความไมสมบูรณหรือผิดปกติทุกประการ รวมทั้งประวัติการแพน้ํา สารเคมีตางๆ เปนตน กรณีมีโรคประจําตัวจะตองมีใบรับรองจากแพทยยืนยันและ

อนุญาตใหเด็กสามารถเรียนวายน้ําได  และผูปกครองจะตองยืนยันการสมัครเรียนวายน้ําลงใน “หนังสือรับทราบความเสี่ยงและยืนยันการลงเรียนวายน้ํา” ทั้งนี้หาก

ผูปกครองมิไดแจงหรือระบุรายละเอียดดานสุขภาพและอ่ืนๆตามที่กลาวขางตนแกทางเบบี้พูลเพื่อมีมาตรการการเรียนการสอนเฉพาะรายแลว จะไมถือเปนความ

รับผิดชอบของเบบี้พูล  

 ขอ 3. เพื่อความปลอดภัยและปองกันความเสี่ยงรวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแมตั้งครรภ ทางเบบี้พูลขอสงวนสิทธไิมอนุญาตใหคุณแม

ตั้งครรภลงทํากิจกรรมการเรียนวายน้าํกบัเด็ก  ยกเวนกรณีคณุแมตั้งครรภยืนยนัที่จะลงทํากิจกรรมกับเด็กในการเรียนวายน้ํา  ทั้งนี้คณุแมที่ตั้งครรภจะตองยืนยัน

การลงทํากิจกรรมการเรียนวายน้ําลงใน“หนังสือรับทราบความเสี่ยงและยนืยันการลงเรียนวายน้ํา” และทํากิจกรรมดังกลาวดวยความระมัดระวังเปนพิเศษดวยตนเอง 

หมวดที่ 2 มาตรฐานสระวายน้ําและขอกําหนดภายในบริเวณสระวายน้ํา 

 ขอ 4 เบบี้พูล จัดใหมีการเรียนการสอนอันเปนหลักสูตรที่รับรองในตางประเทศ (AUSTRALIAN SWIMMING COACHES AND TEACHERS 

ASSOCIATION) ทั้งนี้ ระหวางการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว อาจมีการเรียนหรือแบบฝกที่เด็กหรือทารก ตองอยูใตผิวน้ําในชวงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้ง

กิจกรรมอ่ืนๆ ผูปกครองตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนาํของครูผูฝกสอนโดยเครงครัด เพื่อปองกันเหตุอันอาจเกิดอันตรายตอเด็กหรือ

ทารก หากผูปกครองรูสึกไมพรอมหรือไมสะดวกในการปฏิบัติตามกิจกรรมบางอยาง ผูปกครองสามารถปฏิเสธการกระทํากจิกรรมนั้นได  

 ขอ 5 เบบี้พูล จัดใหมีการควบคุมคุณภาพสระวายน้ํา คณุภาพน้ํา ใหเปนไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ืองการ

ควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน มาตรา 31 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535, และขอบังคับกรุงเทพมหานคร วา

ดวยหลักเกณฑการประกอบการคาซึ่งเปนที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการจัดตั้งสระวายน้ํา พ.ศ.2530 

 ขอ 6 ผูปกครองและเด็กตองสวมเสื้อผาสําหรับวายน้าํเทานัน้  กรุณาหลีกเลี่ยงเสือ้ยืดผาฝาย  ทารกและเด็กเล็กตองสวมผาออมวายน้ําทุกคร้ัง กรณี

ทารกและเด็กอุจจาระลงในสระน้ําโดยมิไดสวมผาออมวายน้ํา ผูปกครองตกลงวาจะชาํระคาทําความสะอาดสระ 7,000 บาทใหแกทางเบบี้พูล กอนลงสระวายน้าํตอง

ลางตัวกอนทุกคร้ัง  

- - 
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 ขอ 7 หามเด็กเขาพื้นที่สระตามลําพังโดยเด็ดขาดและขณะทําการเรียนการสอน ผูปกครองตองอยูกับเด็กตลอดเวลาที่เด็กอยูในสระ และตองปฏิบัติตาม

ครูผูสอนโดยเครงครัด  หามลงสระกอนไดรับอนุญาตจากครูผูสอน  หามนั่งบนขอบสระระหวางรอเรียน 

 ขอ8 เบบี้พูล กําหนดใหระยะเวลาในการลงสระคราวละ 30 นาที อันเปนระยะเวลาที่เหมาะสมดานสุขภาพและสมาธิการเรียนของเด็กควรหลีกเลี่ยงการปอน

อาหารมื้อใหญหรือนมแกทารกและเด็กเลก็กอนลงสระวายน้ํา 15 นาท ี

 ขอ9 กรณีที่เด็กแสดงอาการปวย ที่สามารถแพรเชื้อโรคสูผูอ่ืนในชั้นเรียนได ทั้งนี้รวมถึงโรคผิวหนังตางๆ  เบบี้พูลขอสงวนสิทธิในการหามมิใหลงสระ

ยกเวนผูปกครองแสดงใบรับรองแพทยวาสามารถลงสระไดโดยไมติดตอสูผูอ่ืนเทานั้น 

 ขอ 10 ในการถายภาพขณะทําการเรียนการสอน ใหถายภาพในพื้นที่ที่จัดใหและตองไดรับอนุญาติจากบุคคลในภาพกอน หามใชแฟลช  หามถายวีดีโอ

ตลอดการเรียนการสอน  

 ขอ 11 ผูปกครองอนุญาตใหเบบี้พูลนําภาพถายหรือวีดีโอที่มีภาพของทานและเด็กๆของทานกับกิจกรรมของทางเบบี้พูลลงในสื่อประชาสัมพันธที่

เหมาะสมของทางเบบี้พูลได  ทั้งนี้ตองเปนภาพที่เหมาะสมเทานั้น 

หมวดที่ 3 ทรัพยสิน 

 ขอ 12 ผูปกครองที่นําเด็กมาทําการเรียน ตองเก็บทรัพยสินมีคาไวกับตวัเสมอ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย เบบี้พูล จะไมรับผิดชอบไมวากรณี

ใดๆ 

 ขอ 13 เบบี้พูล มีพื้นที่ในการจอดรถยนต แตมิไดใหบริการจอดรถยนต ดังนั้น ในการจอดรถยนตของผูปกครองหรือผูใชบริการตองใชความระมัดระวัง

ในการปองกันเหตุอันเกิดจากการโจรกรรมหรือความเสียหายดวยตนเอง หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย เบบี้พูล จะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมวด 4 คาบริการ ระเบียบการเขาเรียน การเรียนชดเชย 

ขอ 14 หลังลงทะเบียนเรียนและชําระเงินแลว ไมสามารถเรียกคืนคาเลาเรียน ไมสามารถโอนสิทธิใหแกผูอ่ืน ไมสามารถโอนหรือเปล่ียนคอรส 

การเรียนไมวากรณีใดๆ 

 ขอ 15 คอรส Baby1, Baby2 และ Toddler สําหรับผูลงทะเบียนและจายเงินเต็มคอรส สามารถใชสิทธิเรียนชดเชยได 2 ครั้งตอคอรส

สําหรับกรณีที่ติดธุระ เปนหวัด หรืออ่ืนๆ สวนผูลงทะเบียนหลังจากคอรสเร่ิมไปแลวคร่ึงคอรส สามารถใชสิทธิเรียนชดเชยได 1 คร้ัง ทั้งนี้ กรณีขาดเรียนตอง

แจงลวงหนาอยางนอย 1 วัน จึงจะสามารถใชสิทธิเรียนชดเชยได 

 ขอ   16 เบบี้พูลจัดใหมีการเรียนชดเชยสําหรับผูมีสิทธิชดเชยตามหลักเกณฑ คือ 1 คร้ังในสัปดาหสุดทายของคอรส และอีก 1 คร้ัง ระหวางคอรส ใน

วันอังคาร- ศุกรทั้งนี้ตารางเรียนชดเชยดงักลาวหรือชดเชยพิเศษอ่ืนๆ ทางเบบี้พูลขอสงวนสิทธิในการจัดตามความเหมาะสม ผูปกครองสามารถเลือกใชสิทธิเรียน

ชดเชยในวนัและเวลาดังกลาวไดเทานั้น ยกเวนสมาชิกเบบี้พูลเอ็กคลูสีฟและการเรียนแบบ 4Strokes ใหใชสิทธิเรียนชดเชยไดในสัปดาหชดเชย 2 สัปดาหสุดทายในวัน

เวลาเดิมเทานั้นโดยไมตองนัดลวงหนา แตไมสามารถใชสิทธิเรียนชดเชยในวันเวลาอ่ืนได ทั้งนี้การแจงการหยุดเรียน ผูปกครองตองแจงเปนหลักฐานผานชองทาง

จดหมายอิเล็คทรอนิคของเบบี้พูล (อีเมล) babypool.thailand@gmail.com หรือ สง SMS ที่หมายเลข 0819337030 หรือเบอรและอีเมลอ่ืนที่ทางสาขาจัดให 

จึงสามารถใชสิทธิชดเชยตางๆได  เบบี้พูล ขอสงวนสิทธิในการนํานักเรียนทานอ่ืนเขาเรียนแทนเด็กที่ไมสามารถเขาเรียนดังกลาวได 

 ขอ 17 กรณีเด็กไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยอยางหนักจนเปนเหตุใหไมสามารถเขาเรียนไดโดยตอเนื่อง ผูปกครองตองแจงแกทางเบบี้พูล

กอนวันที่จะถึงวันเรียนถัดไปและตองแสดงใบรับรองแพทยแสดงเหตุอันไมสามารถทําการเรียนตามกําหนดได จึงจะสามารถใชสิทธินําจํานวนครั้งเรียนที่

ขาดไปตามระบุในใบรับรองแพทยไปหักกับจํานวนครั้งการเรียนชดเชยตามสิทธิในคอรสที่เหลืออยูกอน และจํานวนครั้งที่เหลือจากนั้นทางเบบี้พูลจะ

ออกเปนคูปองเรียนชดเชยพิเศษให โดยมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันสุดทายของคอรสนั้นๆ ทั้งนี้การแจงหยุดเรียน ใหผูปกครองแจงตามชองทางที่ระบุใน

ขอ 16 ยกเวนสมาชิกเบบี้พูลเอ็กคลูสีฟและการเรียนแบบ 4Strokes ใหสามารถนําจํานวนครั้งที่เหลือดังกลาวไปเปนสวนลดของการลงทะเบียนเรียนใน

เทอมถัดไปหรือใหออกเปนคูปองชดเชยพิเศษได ขึ้นกับขอกําหนดของสาขานั้นๆ 

 ขอ 18 คูปองเรียนชดเชยพิเศษ (Extra Make up Coupon) ตามขอ17 มีอายุการใชงานไมเกิน 6 เดือนนับจากวันสุดทายของคอรสที่อ

อกคูปองให สามารถนําไปใชเพื่อเรียนชดเชยพิเศษ (Extra Make up) ไดเฉพาะวันอังคาร-ศุกรเทานั้น  โดยตองนัดหมายลวงหนาที่สาขากอนมาใช

สิทธิอยางนอย 1 สัปดาห และเบบี้พูลขอสงวนสิทธิในการจัดตารางเวลาเรียน กลุมเรียนและครูผูสอนตามความเหมาะสม คูปองนี้ไมสามารถแลกคืนเปน

เงินสดและไมสามารถโอนสิทธิใหแกผูอ่ืนได  ทั้งนี้เง่ือนไขรายละเอียดของการใชคูปองใหเปนไปตามที่ระบุในคูปอง  

 ขอ 19 กรณีเขาเรียนสาย ตองแจงแกเบบี้พูล หากไมมีการแจงเบบี้พูลสงวนสิทธิในการนํานักเรียนทานอ่ืนเขาเรียนชดเชยหรือทดลองเรียนในเวลาของ

ทาน 

 ขอ 20 กรณีผูปกครองแจงการหยุดเรียนแกเบบี้พูลเพื่อขอใชสิทธิชดเชยภายหลัง และเบบี้พูลไดทําการยกเลิกชั่วโมงเรียนแลว และจัดใหเด็กรายอ่ืนเขา

เรียนแทน ผูยกเลิกจะไมสามารถเขาเรียนในชั่วโมงเรียนนัน้ๆ ได 

 ขอ 21 คาลงทะเบียนสมาชิก (Registration Fee) จะชําระเพียงครั้งเดียวในคอรสแรกสําหรับผูที่ลงทะเบียนเรียนตอเนื่องติดตอกันทุก

คอรสเทานั้น  กรณีที่ผูปกครองไมสามารถลงทะเบียนเรียนตอเนื่องไดถือวาการเปนสมาชิกนั้นไดสิ้นสุดลง  เบบี้พูลขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ

คาลงทะเบียนสมาชิกใหมอีกครั้งหากผูปกครองกลับมาลงทะเบียนใหมในคอรสอ่ืนๆ 

 ขอ 22 เบบี้พูลขอสงวนสิทธิในการจัดกลุมนักเรียน เวลาเรียน และครูผูสอนในแตละคอรสตามความเหมาะสม โดยไมมีการแบงแยกเช้ือชาติ 

ภาษา ศาสนา และเพศ ทั้งตอครูผูสอนและผูเรียน ทั้งนี้กรณีเรียนตอในคอรสถัดไป อาจตองมีการเปล่ียนกลุม ยายเวลาเรียน รวมถึงเปล่ียนครูผูสอน 

 ขอ  23 กรณีเกิดเหตุการณที่ไมสามารถปองกันไดหรือไมสามารถคาดการณไดอันเปนเหตุใหทางเบบี้พูลตองยกเลิกการเรียนการสอน  ทางเบบี้พูลจะ

จัดการเรียนชดเชยใหและแจงตารางใหทราบกอนวันและเวลาชดเชย 

 ขอ  24 การยายสาขาไมสามารถยายระหวางเทอมได   

ขาพเจา     (   ) ผูปกครองของ      

ไดอาน เขาใจ และตกลงปฏิบัติตามขอตกลงนี้ทุกประการตลอดระยะเวลาที่สมัครเรียน 


