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PARENTAL RELEASE FORM FOR MEDIA RECORDING 

ใบยนิยอมจากผูป้กครอง อนุญาตให้ใชรู้ปภาพเป็นส่ือบนัทึก 

 
Udon Thani International School (UDIS) tries to incorporate ICT and digital technology into child’s 
learning at every opportunity. However, we are aware that some parent’s may not be happy for 
their child’s image to be used by the school. So, please complete the following form to identify 
what permission you grant us for the use of digital images of your child. 

 
เน่ืองดว้ยทางโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (UDIS) พยายามท่ีจะรวมเทคโนโลยีดิ่จิตอล ICT เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเด็กในทุกๆโอกาส  แต่
อยา่งไรก็ตาม ทางโรงเรียนกย็งัค  านึงถึงความรู้สึกของผูป้กครองบางท่าน ท่ีอาจจะยงัไม่ค่อยเห็นดว้ย หากทางโรงเรียนจะน ารูปภาพดิจิตอล
ของลูกไปใชป้ระกอบเป็นส่ือบนัทึก  ดงันั้น ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเห็นชอบจากท่านผูป้กครอง ท่ีจะกรุณาระบุตามความเห็นชอบของ
ท่าน วา่จะอนุญาตหรือไม่ และยนิดีใหโ้รงเรียนน าภาพดิจิตอลไปใชไ้ดภ้ายในขอบเขตใดบา้ง 
 
I/we provide, or deny, permission for ________________________________________________  

(ขา้พเจา้/ขอปฎิเสธไม่อนุญาตให้,  อนุญาตให้)  

 
To UDIS to use the image of my child as marked by my selection(s) below (ใส่ช่ือเด็ก), อนุญาตให้ UDIS ใช้
ภาพดิจิตอลลูกขา้พเจา้ได ้ ตามท่ีระบุ  ดา้นล่างน้ี): 

 

  Deny permission to use my child’s image at all.  (ไม่อนุญาตให้ใชภ้าพลูกของขา้พเจา้ ไม่วา่กรณีใดๆ) 

 
  Grant permission to use my child’s image in the following ways (mark all that apply): 

       อนุญาตให้ใชภ้าพลูกขา้พเจา้ได ้ ตามท่ีระบุ ดา้นล่างน้ี 

 
 Limited usage: I want my child’s image used within UDIS’s publication or website only (not in 
the wider community) 
 

จ ำกดักำรใช้งำน: ขา้พเจา้ตอ้งการให้ใชภ้าพลูกขา้พเจา้ไดเ้ฉพาะท่ีเป็นส่ิงตีพิมพห์รือเวบ็ไซดข์อง UDIS เท่านั้น  (ไม่ใช่ในวงกวา้ง) 
 

 Unrestricted usage: I give unrestricted permission for my child’s image to be used in print, 
video and digital media. I agree that these images may be used by UDIS for a variety of 
purposes, such use includes the display, distribution, publication, transmission, or otherwise use 
of photographs, images and/or video taken of my child for use in materials that include, but 
may not be limited to, printed materials such as brochures and newsletters, videos, and digital 
images and that these images may be used without further notifying me. I do understand that 
the child’s last name will not be used in conjunction with any video or digital images. 
 

ไม่จ ำกดักำรใช้งำน:  ขา้พเจา้อนุญาตให้ใชภ้าพลูกขา้พเจา้ได ้ ไม่วา่จะเป็นส่ิงตีพิมพ,์ วีดีโอ, หรือส่ือบนัทึกดิจิตอลต่างๆ  ขา้พเจา้เห็นชอบ
ดว้ยว่า ภาพเหล่าน้ี UDIS สามารถน าไปใชเ้พื่อความหลากหลายตามวตัถุประสงค ์ รวมถึงการจดัแสดง การกระจายส่ิงตีพิมพ ์เป็นภาพ 
หรือ  โบรชวัร์ จดหมายประชาสมัพนัธ์ข่าว หรือ วีดีโอต่างๆ  โดยภาพดิจิตอลเหล่าน้ี ทางโรงเรียนสามารถน าไปใชไ้ด ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
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แจง้กบัขา้พเจา้อีก  และขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจแลว้วา่ นามสกุลของเด็ก จะไม่ปรากฏออกทางส่ือใดๆทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นทางส่ือ
วิดีโอหรือภาพดิจิตอล 

 
 
PARENT/GUARDIAN SIGNATURE …………………………………………………………………………………….. 

(ลายเซ็นผูป้กครอง/ผูดู้แล) 

 
FULL NAME   …………………………………………………………………………………….. 

(ลงช่ือตวับรรจง) 
 
DATE    ……………………../…………………/…………………….. 

(วนัท่ี) 


