
               Theodore International School
       Inspiring and challenging young minds
 

Young Learners English 
 
Student Information ข้อมูลนักเรียน 

First Name ชือ 
Application Date 
วนัทีสมคัร 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Nickname ชอืเล่น 

 
Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact

Guardian’s name ชอืผูป้กครอง Occupation

Address in Thailand ทีอยู่ในประเทศไทย 

 
 
Educational Background ภมูิหลังดา้นการศึกษา

Please list all the schools your child has attended. 

 Name of School 
ชอืโรงเรยีน 

Level 
ระดบั 

1   

2   

3   

 
Payment Option วิธีการชาํระเงนิ  

See the Administration Office for your fee details. 

1. Payment by bank transfer                                  

Account Name. Theodore International School

Bank: KASIKORNBANK No.                                                     

2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the 

   นาํสลิปจากธนาคารยืนใหท้างโรงเรียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน

 
Signature of the Parents/Guardians  ลายมือชือของผูป้กครอง

Signed By 
ลายเซ็นต ์

 
Signed By 
ลายเซ็นต ์

 

 
 

 

 

(TIS Official) 
Approved by___________________________________________
ผูอ้นมุติั      

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุติัโดยบคุลากรของ

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

 

 

Young Learners English - Starters 

Last Name นามสกลุ 
Gender เพศ Date of Birth วนัเกิด 

 
______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Passport no./Thai ID no.
เลขพาสปอรต์/เลขประจาํตวัประชาชน

Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน

Occupation อาชีพ Phone Number เบอรโ์ทรศพัท/์Email อีเมล ์ Relationship to the 
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน

 

ภมูิหลังดา้นการศึกษา 

Please list all the schools your child has attended. กรุณาระบชุือโรงเรียนทบีตุรหลานของท่านเคยเขา้เรยีน 

Year Attended 
ปีทีทาํการศกึษา 

Country 
ประเทศ 

Reason for Changing
เหตผุลทีเปลียนโรงเรียน

   
   
   

See the Administration Office for your fee details. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้

                                       ชาํระโดยการโอนผ่านธนาคาร 
Theodore International School      ชือบญัชี โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร ์

                                                   ธนาคารกสิกรไทย   113-2-96294-0 
2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school. 

รียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน 

ลายมือชอืของผู้ปกครอง 

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

Approved by___________________________________________ Date________________________
    วนัท ี

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุตัิโดยบคุลากรของTIS 

Passport no./Thai ID no. 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 
Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน 

Reason for Changing 
เหตุผลทีเปลยีนโรงเรียน 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้ฝ่ายธุรการ 

Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 
Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Date________________________ 

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel 



               Theodore International School
       Inspiring and challenging young minds
 

 

Young Learners English 
 
Student Information ข้อมูลนักเรียน 

First Name ชือ 
Application Date 
วนัทีสมคัร 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Nickname ชอืเล่น 

 
Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact

Guardian’s name ชอืผูป้กครอง Occupation

Address in Thailand ทีอยู่ในประเทศไทย 

 
 
Educational Background ภมูิหลังดา้นการศึกษา

Please list all the schools your child has attended. 

 Name of School 
ชอืโรงเรยีน 

Level 
ระดบั 

1   

2   

3   

 
Payment Option วิธีการชาํระเงนิ  

See the Administration Office for your fee details. 

1. Payment by bank transfer                                  

Account Name. Theodore International School

Bank: KASIKORNBANK No.                                                     

2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school

   นาํสลิปจากธนาคารยืนใหท้างโรงเรียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน

 
Signature of the Parents/Guardians  ลายมือชือของผูป้กครอง

Signed By 
ลายเซ็นต ์

 
Signed By 
ลายเซ็นต ์

 

 
 

 

 

(TIS Official) 
Approved by___________________________________________
ผูอ้นมุติั      

No enrollment to be accepted without approval 
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุติัโดยบคุลากรของ

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

Young Learners English - Movers 

Last Name นามสกลุ 
Gender เพศ Date of Birth วนัเกิด 

 
______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Passport no./Thai ID 
เลขพาสปอรต์/เลขประจาํตวัประชาชน

Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน

Occupation อาชีพ Phone Number เบอรโ์ทรศพัท/์Email อีเมล ์ Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน

 

ภมูิหลังดา้นการศึกษา 

Please list all the schools your child has attended. กรุณาระบชุือโรงเรียนทบีตุรหลานของท่านเคยเขา้เรยีน 

Year Attended 
ปีทีทาํการศกึษา 

Country 
ประเทศ 

Reason for Changing
เหตผุลทีเปลียนโรงเรียน

   
   
   

See the Administration Office for your fee details. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้

                                        ชาํระโดยการโอนผ่านธนาคาร 
. Theodore International School      ชือบญัชี โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร ์

                                                   ธนาคารกสิกรไทย   113-2-96294-0 
2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school. 

รียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน 

ลายมือชอืของผู้ปกครอง 

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

Approved by___________________________________________ Date________________________
    วนัท ี

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุตัิโดยบคุลากรของTIS 

Passport no./Thai ID no. 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 
Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน 

Reason for Changing 
เหตุผลทีเปลยีนโรงเรียน 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้ฝ่ายธุรการ 

Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 
Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Date________________________ 

of TIS Administration Personnel 



               Theodore International School
       Inspiring and challenging young minds
 

Young Learners English 
 
Student Information ข้อมูลนักเรียน 

First Name ชือ 
Application Date 
วนัทีสมคัร 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Nickname ชอืเล่น 

 
Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact

Guardian’s name ชอืผูป้กครอง Occupation

Address in Thailand ทีอยู่ในประเทศไทย 

 
 
Educational Background ภมูิหลังดา้นการศึกษา

Please list all the schools your child has attended. 

 Name of School 
ชอืโรงเรยีน 

Level 
ระดบั 

1   

2   

3   

 
Payment Option วิธีการชาํระเงนิ  

See the Administration Office for your fee details. 

1. Payment by bank transfer                                  

Account Name. Theodore International School

Bank: KASIKORNBANK No.                                                     

2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school

   นาํสลิปจากธนาคารยืนใหท้างโรงเรียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน

 
Signature of the Parents/Guardians  ลายมือชือของผูป้กครอง

Signed By 
ลายเซ็นต ์

 
Signed By 
ลายเซ็นต ์

 

 
 

 

 

(TIS Official) 
Approved by___________________________________________
ผูอ้นมุติั      

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุติัโดยบคุลากรของ

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

 

Young Learners English - Flyers 

Last Name นามสกลุ 
Gender เพศ Date of Birth วนัเกิด 

 
______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Passport no./Thai ID no.
เลขพาสปอรต์/เลขประจาํตวัประชาชน

Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน

Occupation อาชีพ Phone Number เบอรโ์ทรศพัท/์Email อีเมล ์ Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน

 

ภมูิหลังดา้นการศึกษา 

Please list all the schools your child has attended. กรุณาระบชุือโรงเรียนทบีตุรหลานของท่านเคยเขา้เรยีน 

Year Attended 
ปีทีทาํการศกึษา 

Country 
ประเทศ 

Reason for Changing
เหตผุลทีเปลียนโรงเรียน

   
   
   

See the Administration Office for your fee details. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้

                                        ชาํระโดยการโอนผ่านธนาคาร 
. Theodore International School      ชือบญัชี โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร ์

                                                   ธนาคารกสิกรไทย   113-2-96294-0 
to confirm payment and get a receipt from the school. 

รียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน 

ลายมือชอืของผู้ปกครอง 

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

by___________________________________________ Date________________________
    วนัท ี

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุตัิโดยบคุลากรของTIS 

Passport no./Thai ID no. 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 
Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน 

Reason for Changing 
เหตุผลทีเปลยีนโรงเรียน 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้ฝ่ายธุรการ 

Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 
Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Date________________________ 

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel 



               Theodore International School
       Inspiring and challenging young minds
 

Key English 
 
Student Information ข้อมูลนักเรียน 

First Name ชือ 
Application Date 
วนัทีสมคัร 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Nickname ชอืเล่น 

 
Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact

Guardian’s name ชอืผูป้กครอง Occupation

Address in Thailand ทีอยู่ในประเทศไทย 

 
 
Educational Background ภมูิหลังดา้นการศึกษา

Please list all the schools your child has attended. 

 Name of School 
ชอืโรงเรยีน 

Level 
ระดบั 

1   

2   

3   

 
Payment Option วิธีการชาํระเงนิ  

See the Administration Office for your fee details. 

1. Payment by bank transfer                                  

Account Name. Theodore International School

Bank: KASIKORNBANK No.                                                     

2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school

   นาํสลิปจากธนาคารยืนใหท้างโรงเรียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน

 
Signature of the Parents/Guardians  ลายมือชือของผูป้กครอง

Signed By 
ลายเซ็นต ์

 
Signed By 
ลายเซ็นต ์

 

 
 

 

 

(TIS Official) 
Approved by___________________________________________
ผูอ้นมุติั      

No enrollment to be accepted without approval 
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุติัโดยบคุลากรของ

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

 

English Test (KET) For School 

Last Name นามสกลุ 
Gender เพศ Date of Birth วนัเกิด 

 
______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Passport no./Thai ID no.
เลขพาสปอรต์/เลขประจาํตวัประชาชน

Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน

Occupation อาชีพ Phone Number เบอรโ์ทรศพัท/์Email อีเมล ์ Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน

 

ภมูิหลังดา้นการศึกษา 

Please list all the schools your child has attended. กรุณาระบชุือโรงเรียนทบีตุรหลานของท่านเคยเขา้เรยีน 

Year Attended 
ปีทีทาํการศกึษา 

Country 
ประเทศ 

Reason for Changing
เหตผุลทีเปลียนโรงเรียน

   
   
   

See the Administration Office for your fee details. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้

                                        ชาํระโดยการโอนผ่านธนาคาร 
. Theodore International School      ชือบญัชี โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร ์

                                                   ธนาคารกสิกรไทย   113-2-96294-0 
2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school. 

รียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน 

ลายมือชอืของผู้ปกครอง 

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

Approved by___________________________________________ Date________________________
    วนัท ี

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุตัิโดยบคุลากรของTIS 

Passport no./Thai ID no. 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 
Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน 

Reason for Changing 
เหตุผลทีเปลยีนโรงเรียน 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้ฝ่ายธุรการ 

Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 
Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Date________________________ 

of TIS Administration Personnel 



               Theodore International School
       Inspiring and challenging young minds
 

Preliminary English Test (
 
Student Information ข้อมูลนักเรียน 

First Name ชือ 
Application Date 
วนัทีสมคัร 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Nickname ชอืเล่น 

 
Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact

Guardian’s name ชอืผูป้กครอง Occupation

Address in Thailand ทีอยู่ในประเทศไทย 

 
 
Educational Background ภมูิหลังดา้นการศึกษา

Please list all the schools your child has attended. 

 Name of School 
ชอืโรงเรยีน 

Level 
ระดบั 

1   

2   

3   

 
Payment Option วิธีการชาํระเงนิ  

See the Administration Office for your fee details. 

1. Payment by bank transfer                                  

Account Name. Theodore International School

Bank: KASIKORNBANK No.                                                     

2. Submit a slip from the bank to confirm payment and get a receipt from the school

   นาํสลิปจากธนาคารยืนใหท้างโรงเรียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน

 
Signature of the Parents/Guardians  ลายมือชือของผูป้กครอง

Signed By 
ลายเซ็นต ์

 
Signed By 
ลายเซ็นต ์

 

 
 

 

(TIS Official) 
Approved by___________________________________________
ผูอ้นมุติั      

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุติัโดยบคุลากรของ

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

 

Preliminary English Test (PET) For School

Last Name นามสกลุ 
Gender เพศ Date of Birth วนัเกิด 

 
______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Passport no./Thai ID no.
เลขพาสปอรต์/เลขประจาํตวัประชาชน

Parents Information / Guardian Information / Emergency Contact ข้อมูลผู้ปกครอง/ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน

Occupation อาชีพ Phone Number เบอรโ์ทรศพัท/์Email อีเมล ์ Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน

 

ภมูิหลังดา้นการศึกษา 

Please list all the schools your child has attended. กรุณาระบชุือโรงเรียนทบีตุรหลานของท่านเคยเขา้เรยีน 

Year Attended 
ปีทีทาํการศกึษา 

Country 
ประเทศ 

Reason for Changing
เหตผุลทีเปลียนโรงเรียน

   
   
   

See the Administration Office for your fee details. รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้

                                        ชาํระโดยการโอนผ่านธนาคาร 
. Theodore International School      ชือบญัชี โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร ์

                                                   ธนาคารกสิกรไทย   113-2-96294-0 
to confirm payment and get a receipt from the school. 

รียนเพือรบัใบเสรจ็รบัเงิน 

ลายมือชอืของผู้ปกครอง 

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

□ parent         □ guardian 
พ่อแม่                             ผูป้กครอง 

Date

______ / ___  / ______
Month / day / year

by___________________________________________ Date________________________
    วนัท ี

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel
เอกสารฉบบันีจะไมส่มบรูณห์ากปราศจากลายเซน็การอนมุตัิโดยบคุลากรของTIS 

) For School 

Passport no./Thai ID no. 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ผู้ตดิต่อในกรณีฉุกเฉิน 
Relationship to the Student
ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน 

Reason for Changing 
เหตุผลทีเปลยีนโรงเรียน 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสามารถติดต่อขอรบัไดที้ฝ่ายธุรการ 

Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 
Dateวนัที 

______ / ___  / ______ 
Month / day / year 

Date________________________ 

No enrollment to be accepted without approval of TIS Administration Personnel 


