
 Theodore International School
 Inspiring and challenging young minds

Theodore International School
: 08-

 

แบบฟอร์มการขอรับบุตรหลานกลบัจากโรงเรียนก่อนเวลา
 
The school expects students to be in school when school is in session. However, there are times 

when parents request absences for trips and special occasions, as well as early dismissals. The 

school asks these requests to be kept to a minimum because of th

requests.  

โรงเรียนหวงัว่านกัเรียนจะอยู่ในโรงเรียนขณะที�มีการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามอาจมีบางครั �งที�ผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอรับบุตร

หลานกลบัก่อนเวลา เนื�องในโอกาสพิเศษ เพื�อไมใ่ห้เกิดผลกระทบ

 

Name of Student ___________________________________

ชื�อนกัเรียน       

Parent/Guardian Name________________________________

ชื�อบิดามารดา/ผู้ปกครอง 

Address ______________________________________________

ที�อยู ่

Email Address: ________________________

อเีมล ์     

Date and Time of Early Dismissal: __________

วนั เวลา ที�ขอรับกลบัก่อน 

Reason for Early Dismissal: ______________________

เหตผุลในการติดตอ่ขอรับนกัเรียนกลบัก่อนเวลา 

Is your child returning to school:  

มีการนําสง่นกัเรียนกลบัสูโ่รงเรียนอีกครั �งหรือไม ่

 
 
 
Signature of Parent/Guardian: _______________________

ลายเซ็นบิดามารดา/ผู้ปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approved by: 

Teacher’s Signature: (Teacher on that period)

______________________________ Date:_____

 

Homeroom Teacher’s Signature: 

______________________________ Date:____________

 

School Academic Head’s Signature: 

______________________________ Date:____________

Theodore International School 
Inspiring and challenging young minds 

Theodore International School 41/6 Wat Praderm Rd.Tambon TakdedAmphur MuangChumphon 86190
-8758-2608/ :admin@tis.ac.th / :www.tis.ac.th 

 

Early Dismissal Form 
แบบฟอร์มการขอรับบุตรหลานกลบัจากโรงเรียนก่อนเวลา 

The school expects students to be in school when school is in session. However, there are times 

when parents request absences for trips and special occasions, as well as early dismissals. The 

school asks these requests to be kept to a minimum because of the negative implication of such 

โรงเรียนหวงัว่านกัเรียนจะอยู่ในโรงเรียนขณะที�มีการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามอาจมีบางครั �งที�ผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอรับบุตร

โอกาสพิเศษ เพื�อไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่ตวันกัเรียน ทางโรงเรียนหวงัวา่ผู้ปกครองจะร้องขอเพื�อการนี �ให้น้อยที�สดุ 

________________________________________   Level ___________

    ระดบัชั �น 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________ Phone Number:________

  เบอร์โทรศพัท์ 

Date and Time of Early Dismissal: _______________________________________________________________

Reason for Early Dismissal: _____________________________________________________________________

 

  Yes (  ) No (  )   What time? ________________________

  มี ไมม่ี  เวลา 

ian: ___________________________ Date: _____________

     วนัที� 

(Teacher on that period) 

Date:____________ 

Date:____________ 

Signature: 

Date:____________ 

Released by: Admin Office

_________________________________

Date / Time: _________________________

Note: ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_ 

 

 
MuangChumphon 86190 

The school expects students to be in school when school is in session. However, there are times 

when parents request absences for trips and special occasions, as well as early dismissals. The 

e negative implication of such 

โรงเรียนหวงัว่านกัเรียนจะอยู่ในโรงเรียนขณะที�มีการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตามอาจมีบางครั �งที�ผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอรับบุตร

าผู้ปกครองจะร้องขอเพื�อการนี �ให้น้อยที�สดุ  

_______________________ 

________________________________ 

__________________________________ 

Phone Number:___________________________ 

______________________________________________ 

_________________________________________ 

What time? ________________________ 

Date: ______________________________ 

 
 

Revised on July  2016 

Admin Office (Name / Signature) 

___________________________ 

Date / Time: _________________________ 

Note: ___________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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