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ADMISSION PROCEDURE 
การดาํเนินการในการสมัคร 

 
1. Fill out an initial inquiry form/ กรอกแบบสอบถามรายละเอียดเบือ้งต้น 
2. Pay the application fee (3,000 THB) / ชําระคา่ธรรมเนียมใบสมคัร 3,000 บาท 
3. Get the application package, including the following / รับชดุใบสมคัร ที่ประกอบด้วย 

 Application For Admission Form/ แบบฟอร์มใบสมคัร 
 Admission Procedure / ขัน้ตอนการรับสมคัร 
 Tuition Fees / คา่ธรรมเนียมการเรียน 
 Information Booklet / ข้อมลูทัว่ไปของโรงเรียน 
 Academic Calendar / ปฏิทนิการศกึษา 
 Bag / กระเป๋า 

4. Submit the completed Application for Admission Form along with the following documents: 
สง่ใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วนพร้อมกบัเอกสารด้านลา่งนี ้

  
 Documents to provide / รายการเอกสาร Quantity / จํานวน 

All Students / นกัเรียนทกุคน 

Photographs รูปถ่าย 2 x 1.5 inches นิว้ 6 
Photographs of guardians allowed to pick up 
students / รูปถ่ายของผู้ปกครองท่ีอนญุาตให้รับนกัเรียน 2 

International Students: 
Copy of passport and visa 2 
Copy of parents’ passport and visa 2 
Thai Students / นกัเรียนไทย 

Copy of birth certificate / สําเนาสตูิบตัร 2 
Copy of passport (if available)/ สําเนาพาสปอร์ต(ถ้ามี) 2 
Copy of house registration / สําเนาทะเบียนบ้าน 2 
Certified copy of parents’ Thai ID or passport 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือพาสปอร์ตของบดิามารดา 2 

 
5. Take an interview and placement test. We will notify you with a letter of acceptance by e-mail 

สอบและสมัภาษณ์ โรงเรียนจะแจ้งให้ทา่นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทางอีเมล์ 
6. Pay the school fees by Bank transfer or credit card / ชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาผา่นทางธนาคารหรือบตัรเครดติ 
7. Have your payments validated at cashier, get a receipt from the school, and complete all the 

enrollment forms / รับใบเสร็จจากโรงเรียนและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน 

 Enrollment agreement / ข้อตกลงในการลงทะเบียนเข้าเรียน 
 Parent commitment / คําสญัญาของผู้ปกครองท่ีมีตอ่โรงเรียน 
 Health examination form / แบบฟอร์มเก่ียวกบัสขุภาพของนกัเรียน 
 Allergy Information / ข้อมลูเก่ียวกบัอาการแพ้หรือโรคภมิูแพ้ 
 Authorization in Case of Emergency Information Form / แบบฟอร์มการได้รับอนญุาตในกรณีฉกุเฉิน 
 Parent Handbook / คูมื่อผู้ปกครอง 

8. Visit the school before your child's first day of class to get the uniforms, bag and school supplies 
การเย่ียมชมโรงเรียนก่อนวนัเปิดเทอมวนัแรกเพ่ือจดัเตรียมชดุนกัเรียน กระเป๋าและอปุกรณ์การเรียน 

9. Attend the parent’s orientation day / การเข้าร่วมการปฐมนิเทศของผู้ปกครอง  


