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Udon Thani International School 
บ้านเลขท่ี  222/2 หมู่ 2. ต.กดุสระ. อ.เมือง.  จ.อดุรธานี  41000 
Tel - (042) 110-379,  info@udoninternationalschoool.com, www.udoninternationalschool.com 

 

ENROLMENT APPLICATION (แบบฟอร์มใบสมคัรเรียน)   

DATE OF APPLICATION (วนัท่ีสมคัร)    …….........../………………../………………… 

ACADEMIC YEAR (ปีการศึกษา)   ……………………………………………………… 

EXPECTED DATE OF ENTRY (วนัท่ีมาเรียน)  …….........../………………../………………... 

APPLICANT NUMBER (FOR SCHOOL ONLY)  

หมายเลขผูส้มคัร (ส าหรับโรงเรียน)   ……………………………………………………… 

 

1. STUDENT DETAILS (ประวตัข้ิอมูลรายละเอยีดนักเรียน )  

 

STUDENT NAME (ช่ือนกัเรียน)  ............................................................................................................................ 

STUDENT’S NICKNAME (ช่ือเล่น)  ........................................................................................................................ 

SEX (เพศ) MALE (ชาย)        FEMALE (หญิง )  

DATE OF BIRTH …………..… /……….….../……………………  PLACE OF BIRTH ……………………………..……………………….. 

(วนัเกิด)      (สถานท่ีเกิด )   

NATIONAL ID NUMBER / PASSPORT  …………………………………………………………..………………………………………………… 

(เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน /พาสปอร์ต) 

NATIVE LANGUAGE ………………………………………………… SECOND LANGUAGE (IF ANY) …………………………………… 

(ภาษาหลกัท่ีใช)้     (ภาษาอ่ืนๆ…ถา้มี) 

 

STUDENT’S HOME ADDRESS (สถานท่ีอยูปั่จจุบนัของเด็ก) 

HOUSE NUMBER …………………...……  SOI ………………..………………. ROAD …………………………..………………………..…… 

(บา้นเลขท่ี)             (ซอย)             (ถนน)          
SUB- DISTRICT ……………….………..… DISTRICT …………………..……..……..… PROVINCE ………………….………….……… 

(ต าบล)    (อ าเภอ)           (จงัหวดั)        

HOME PHONE NUMBER (หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น) ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

PHOTO  
(รูปถ่าย) 

mailto:info@udoninternationalschoool.com
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2. GUARDIAN DETAILS (รายละเอยีดข้อมูลของผู้ดูแล )  

GUARDIAN 1 (ผู้ดูแลคนที ่1) 

GUARDIAN 1 NAME …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ช่ือผูดู้แล คนท่ี 1)      

NATIONALITY ………………………………………………......................... PASSPORT NO …………………………………...………. 

(สญัชาติ)        (พาสปอร์ต เลขท่ี)  

OCCUPATION ………………………………….….................................. COMPANY …………………………………………..……… 

(ประกอบอาชีพ)      (ช่ือบริษทั)   

OFFICE ADDRESS …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน) 

EMAIL ………………………………………………………….…........................ PHONE NO ………………………………………………… 

(อีเมล)       (หมายเลขโทรศพัท)์   

RELATIONSHIP TO CHILD ………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

(ความสมัพนัธ์กบัเด็ก เก่ียวขอ้งเป็น)  

 

GUARDIAN 2 (ผู้ดูแล คนที ่2)          

GUARDIAN 2 NAME ……………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

(ช่ือผูดู้แล คนท่ี 2)      

NATIONALITY ………………………………………………......................... PASSPORT NO …………………………………...………. 

(สญัชาติ)        (พาสปอร์ต เลขท่ี)  

OCCUPATION ………………………………….….................................. COMPANY …………………………………………..……… 

(ประกอบอาชีพ)      (ช่ือบริษทั)   

OFFICE ADDRESS …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน) 

EMAIL ………………………………………………………….…............... PHONE NO.………………………………………………… 

(อีเมล)       (หมายเลขโทรศพัท)์   

RELATIONSHIP TO CHILD ………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

(ความสมัพนัธ์กบัเด็ก เก่ียวขอ้งเป็น) 

3. SIBLINGS (พีน้่องในครอบครัว) 

 
1. NAME OF CHILD ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ช่ือ-นามสกลุ ของเด็ก)        

SCHOOL ATTENDING / CLASS ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(อยูโ่รงเรียน/ระดบัชั้น)  

DATE OF BIRTH ………………………………………………….................. RELATIONSHIP ……………………………………………. 

(วนัเกิด)       (เก่ียวขอ้งเป็น) 

 
2. NAME OF CHILD ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ช่ือ-นามสกลุ ของเด็ก)        

SCHOOL ATTENDING / CLASS ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(อยูโ่รงเรียน/ระดบัชั้น)  

DATE OF BIRTH ………………………………………………….................. RELATIONSHIP ……………………………………………. 

(วนัเกิด)       (เก่ียวขอ้งเป็น) 
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3. NAME OF CHILD ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ช่ือ-นามสกลุ ของเด็ก)        

SCHOOL ATTENDING / CLASS ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(อยูโ่รงเรียน/ระดบัชั้น)  

DATE OF BIRTH ………………………………………………….................. RELATIONSHIP ……………………………………………. 

(วนัเกิด)       (เก่ียวขอ้งเป็น)    

  
 
4. NAME OF CHILD ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

(ช่ือ-นามสกลุ ของเด็ก)        

SCHOOL ATTENDING / CLASS ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(อยูโ่รงเรียน/ระดบัชั้น)  

DATE OF BIRTH ………………………………………………….................. RELATIONSHIP ……………………………………………. 

(วนัเกิด)       (เก่ียวขอ้งเป็น) 

 

4. EMERGENCY CONTACT (ตดิต่อฉุกเฉิน )  

 
IN CASE OF EMERGENCY PLEASE CONTACT …………………………………………………………………………………………………. 

(กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหติ้ดตอ่) 

PHONE NUMBER …………………………………………………….. RELATIONSHIP TO CHILD …………………………………….…… 

(หมายเลขโทรศพัท)์    (ความสมัพนัธ์กบัเด็ก เก่ียวขอ้งเป็น)  

 

5. DOCUMENTS TO PROVIDE (เอกสารทีต้่องเตรียม) 

 

  BIRTH CERTIFICATE (ส าเนาใบสูติบตัร) 

  HOUSE REGISTRATION / PASSPORT (ส าเนาทะเบียนบา้น / พาสปอร์ต)    

  3 PASSPORT PHOTOS, OF CHILD (ส าเนารูปถ่ายพาสปอร์ตของเด็ก 3 ชุด) 

  2 PASSPORT PHOTOS OF EACH PARENT GUARDIAN (ส าเนารูปถ่ายพาสปอร์ตของผูป้กครอง คนละ 2 ชุด) 

  2 PASSPORT PHOTOS OF ANYONE AUTHORISED TO COLLECT YOUR CHILD (ส าเนารูปถ่ายพาสปอร์ตของคน  
      ท่ีไดรั้บมอบหมายใหม้ารับเดก็ 2 ชุด ) 
  CHILDS IMMUNISATION/VACCINATION RECORD (บนัทึกการรักษาพยาบาล/การฉีดวคัซีนของเด็ก) 

  COPIES OF ANY MEDICAL INFORMATION THE SCHOOL NEEDS TO KNOW ABOUT 

     (ส าเนาทางการแพทยใ์ดๆ ท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีทางโรงเรียนจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัตวัเด็ก) 

  COMPLETED STUDENT INFORMATION FORM (กรอกขอ้มูลของนกัเรียนใหค้รบถว้น) 
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6. CONSENT AND ACCEPTANCE  ค ายนิยอมและการยอมรับ 

A) INDEMNITY  (การชดใช้ค่าเสียหาย) 

I/we hereby indemnify Udon Thani International School (UDIS), its officers and employees against 
any and all claims arising from an injury to my child or damage to the property of my child whilst 
participating in any educational activities arranged by the school, or while on the school premises or 
being transported to or from the school. 
 

ข้าพเจ้า/เรา โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี (UDIS) รวมถึง เจ้าหน้าท่ี และพนักงานทุกคน ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกของข้าพเจ้า ในทุกกรณี
ท่ีมีการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการได้รับการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของเดก็ ในขณะท่ีมีร่วมอยู่ในกิจกรรม
การศึกษาท่ีโรงเรียนได้จัดขึน้ หรือ การพาออกไปนอกสถานท่ี หรือ ระหว่างการเดินทางท้ังขาไปและขากลับ 

   
I/we understand and agree that in the event of an emergency, UDIS will make every effort to 
contact parents or guardians. However, if this is not possible, the child will be taken to either 
his/her family doctor or suitable hospital for treatment. 
 

ข้าพเจ้า/เรา เป็นท่ีเข้าใจและยอมรับร่วมกันว่า  ในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน  ทาง UDIS จะกระท าทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถในการติดต่อกับ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล  หากสุดวิสัยกรณีไม่สามารถติดต่อได้  ทางโรงเรียนจะน าเดก็ส่งโรงพยาบาลถึงแพทย์ประจ าตัวของเดก็ หรือ
โรงพยาบาลอ่ืนท่ีเหมาะสม  

 
B) SCHOOL RULES AND POLICIES (นโยบายและระเบียบปฎบิัตขิองโรงเรียน) 

It is understood that when a student is accepted for enrolment in the school, the student and the 
parents agree to comply with the school rules and polices (please refer to Parent handbook and 
agree to comply with rules, and policies stated within). These may be changed at any time at the 
school’s discretion. 
 

ให้เป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวกันว่า เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนและได้เข้ามาอยู่ในสถานภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้ว  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ตกลงท่ีจะปฎิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ (โปรดดูคู่มือผู้ปกครองและข้อตกลง การปฎิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย 
ตามท่ีระบไุว้) ท้ังนี ้อาจมีการปรับเปล่ียนได้ ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของทางโรงเรียน 
 

7. AGREEMENT OF GUARDIAN TO ENROL ข้อตกลงของผู้ปกครองในการสมคัรเรียน 

 
 I certify that the above statements are true and complete. By signing this form I also agree that we 
will abide by the rules and policies of the school and the indemnity clause explained above. 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงอยา่งครบถว้นทุกประการ  และดว้ยการลงนามไวเ้ป็นหลกัฐานในแบบฟอร์มฉบบัน้ี  
ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะปฎิบติัตามกฎขอ้ระเบียบต่างๆและนโยบายของโรงเรียน และการชดใชค้่าเสียหาย ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
 
SIGNATURE OF PARENT OR GUARDIAN ………………………….………………….………………………………………………………… 

(ลายเซ็นผูป้กครอง หรือ ผูดู้แล) 

FULL NAME ……………………………………………………………………………………..  DATE  .…………... / ………….. /…………… 

(ลงช่ือตวับรรจง)                  (วนัท่ี)     


