
Student Full Name 

 
 _______________________________    

Student Nickname                         
 
_______________________________            

Class Enrolled                   Date Enrolled 

                                                           
__________________                                                                                                                   
Date Of Birth                        Start Date                   

Nursery / Kindergarten / Primary / Secondary  
□ Guided Tour of Department  
□ Guided Tour of Campus and Facilities - Outdoor Arena  
□ Guided Tour of Arts, Music, Library, Science Labs, ICT, IPads   
□ Met with Head of Department  
□ Admission Testing Complete 
□ Engage Parent Portal Explained  
□ N-KG Collection ID Card made and explained to parent 
□ Parent has registered on email + “Liked / Followed” facebook 
□ House color shirt………………………………….           □ Student ID 

Initial contact  
 
Who?......................Date?............ 
□ REPS Event      
□ Email info@    
□ Email admissions@   
□ Social media (Facebook) 
□ Website contact form  
□ Referral from current family 
□ Sibling already enrolled  
□ Walk in  
□ Marketing at………………. 
   

Siblings?        □ Yes □ No 
Student Visa Needed?     □ Yes □ No 
Parent Visa Needed?     □ Yes □ No 
SEN Assessment Needed?     □ Yes □ No 
G & T Program Assessment Needed?  □ Yes □ No 

Documentation Received  
Student       Parents/Guardians 

□ Birth Certificate      □ Passport / ID  
□ Passport / ID      □ Visa 
□ House Registration      □ Marriage Certificate 
□ 3 recent passport size photo's  □ House Registration 
□ Vaccination Records (Only for N.1-K.3)               /Rental Agreement 
□ Allergy Intolerance Test 
□ Previous 2 Academic Year Grade Cards (Only for P.1-M.6) 
□ All Application Pack forms  

Payments 
□ Booking…………………………...….baht 
□ Invoiced one semester  / one year 
□ Paid Application Fee …………………. 
□ Paid Enrollment Fee …………………. 
□ Paid Refundable Deposit   
□ Paid School Bus……….............baht (in full, as appropriate) 

 
Principal :  ................................................................. Date …./…./.… 

Conditions for Enrollment:   
□ SEN   □   Extra Class Thai       □  Extra Class English          □   None 
Head of Department : ..............................................Date......./……/…... 

Admission Officer : .....................................................................Date....../...../......  

School Business Administrator :................................................Date....../..…/….. 

REPS-  Invoice no. 

Parents phone number...........................................................................................................................  
E-mail ............................................................................................................................. ....................................... 
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 ADMISSION APPLICATION FORM 

แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน 
 
SECTION 1 – Student Information  
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลนักเรียน 

Student (English) Full Name: …………………………………………………………………………………..……  Nickname: …………………………….……………  
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                  ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) 
 
Student (Thai) Full Name: ……………………………………………………………………………………..……… Nickname: ………………………………….………  
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาไทย)                                                                                                                       ชื่อเล่น (ภาษาไทย) 
 
Student Birth Date (English):  ……………….…(date)/……….…………(month)/……….….………(year) 
วันเดือนปีเกิดของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                              (วันที)่                             (เดือน)                                  (ปี ค.ศ) 
 
Student Birth Date (Thai): ………………………(date)/…………….……(month)/……………………(year) 
วันเดือนปีเกิดของนักเรียน (ภาษาไทย)                                 (วันที)่                             (เดือน)                                  (ปี พ.ศ) 

 

Student Passport Number/Registration Card Number (if Thai citizen): ………………………………………….……………………………………………… 
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเรียน/ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีนักเรียนไทย) 
 
Student Passport Number (if Non-Thai citizen): ……………………….…..……….. Nationality ………………….…………….. Expiry .….….. /……….. 
หมายเลขหนังสือเดินทางของนักเรียน  (กรณีนักเรียนต่างชาติ)                                                             สัญชาติ                                                       วันหมดอาย ุ 
 
Student Visa Number (if Non-Thai citizen): ……………………………………...……. Type ………………………….…………….… Expiry .….….. /……..… 
หมายเลขวีซ่าของนักเรียน (กรณีนักเรียนต่างชาต)ิ                                                                              ประเภทวีซ่า                                               วันหมดอาย ุ 
 

Student Native Language: ……………….……………………. Language Spoken at Home/2nd Language: ………………….……………………… 
ภาษาหลักที่นักเรียนใช้ส่ือสาร                                                              ภาษาที่ใช้ที่บ้าน / ภาษาที่สอง 
 
Current School Name: ……………………………………………….……………….. Current Year Level: ………………….…… Completed?  Y   /   N 
ชื่อโรงเรียนปัจจุบัน                                                                                                     ระดับชั้นในปัจจุบัน                                             จบการศึกษาแล้วใช่หรือไม่? 
 
Applying for Admission to Year Level: …………………..…  Anticipated Start Date/Semester/Year ……………………………………………. 
สมัครเรียนในระดับชั้น                                                                          วันทีค่าดวา่จะเร่ิมเรียน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา  
 
Student’s Home Address (permanent living residence) ที่อยู่ของนักเรียน (ที่พักอาศัยถาวร) 
 
House no …………….….…….….. Village …………………………………...…………… Moo ………………………… Road ……………………..………………..…….  
เลขที่                                               หมู่บ้าน                                                                หมู่                                       ถนน 
Sub-district ……………………….…...……… District ……………………...…...……… Province ……………………………..….. Post code …………….….……. 
แขวง                                                              เขต                                                      จังหวัด                                                    รหัสไปรษณีย์ 
 

Previous Schooling:  การศึกษาก่อนหน้านี้ 

Name of school/ชื่อโรงเรียน Country / ประเทศ From / ระยะเวลาสิน้สุด To / ระยะเวลาสิน้สุด Year Level/s ระดับช้ัน 

     

     

 

Sibling 1 Full Name: …………………………………………………….………… Birth Date: ………………………… At REPS? Y /  N 

ชื่อ-นามสกุลพ่ีน้องคนที่ 1                                                                                     วันเดือนปีเกิด                                      เรียนที่ สภร.?  

Sibling 2 Full Name: …………………………………………………….………… Birth Date: ………………………… At REPS? Y /  N 

ชื่อ-นามสกุลพ่ีน้องคนที่ 2                                                                                     วันเดือนปีเกิด                                      เรียนที ่สภร.?  

Sibling 3 Full Name: …………………………………………………….………… Birth Date: ………………………… At REPS? Y /  N 

ชื่อ-นามสกุลพ่ีน้องคนที่ 3                                                                                     วันเดือนปีเกิด                                      เรียนที่ สภร.?  

 
 

 

Photo 
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SECTION 2 – Legal Parent/Guardian Information  
ส่วนที่ 2 – ข้อมูลของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย  

 

Mother/Guardian 1 Full Name: ……………………………………………………………………..………… Relationship: …………………………………….  
ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง 1                                                                                                                                 ความสัมพันธ ์
 
Address: ……………………………………………………….……………………………………………………….……… Phone No: ………………………………………… 
ที่อยู่                                                                                                                                                             หมายเลขโทรศัพท ์
 
Are you the legal parent/guardian of the above mentioned child?   Y   /    N     Father / Mother / Guardian 
ท่านเป็นบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียนที่ได้ระบุไว้ด้านบนใช่หรือไม่?                                       เก่ียวข้องเป็น บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
 
Passport Number/Registration Card Number (if Thai citizen): ………………………………………………….………………...…………….………………. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง/ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย)  
 
Passport Number (if Non-Thai citizen): ………………………………………………………….. Nationality …………………… Expiry………… /…………. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)                                                                                            สัญชาต ิ                                      วันหมดอาย ุ 
 
Visa Number (if Non-Thai citizen): …………………………………………………………….…… Type ………………..………….. Expiry……….. /…………. 
หมายเลขวีซ่า (กรณีชาวต่างชาต)ิ                                                                                                         ประเภทวีซ่า                                 วันหมดอาย ุ 
 
Occupation: ………………………….……. Income: ………….…Baht /month Company Name: …………………….……….…………………..…………….. 
อาชีพ                                                           รายได้                          บาท /เดือน            ชื่อบริษัท 
Company Address: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
ที่อยู่บริษัท/ที่ท างาน 
 
Email Address: ………………………………………………………………………….………..……… Telephone (Work): ………………………..…………………….. 
อีเมล์                                                                                                                                        หมายเลขโทรศัพท ์(ที่ท างาน) 
 
 

 

Father/Guardian 2 Full Name: ……………………………………………………………………..………… Relationship: …………………………………….  
ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง 2                                                                                                                               ความสัมพันธ์ 
 
Address: ……………………………………………………….……………………………………………………….……… Phone No: ………………………………………… 
ที่อยู่                                                                                                                                                             หมายเลขโทรศัพท ์
 
Are you the legal parent/guardian of the above mentioned child?   Y   /    N     Father / Mother / Guardian 
ท่านเป็นบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียนที่ได้ระบุไว้ด้านบนใช่หรือไม่?                                       เก่ียวข้องเป็น บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
 
Passport Number/Registration Card Number (if Thai citizen): ………………………………………………….………………...…………….………………. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง/ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย)  
 
Passport Number (if Non-Thai citizen): ………………………………………………………….. Nationality …………………… Expiry………… /…………. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)                                                                                            สัญชาต ิ                                      วันหมดอาย ุ 
 
Visa Number (if Non-Thai citizen): …………………………………………………………….…… Type ………………..………….. Expiry……….. /…………. 
หมายเลขวีซ่า (กรณีชาวต่างชาต)ิ                                                                                                         ประเภทวีซ่า                                 วันหมดอาย ุ 
 
Occupation: ………………………….……. Income: ………….…Baht /month Company Name: …………………….……….…………………..…………….. 
อาชีพ                                                           รายได้                          บาท /เดือน            ชื่อบริษัท 
Company Address: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
ที่อยู่บริษัท/ที่ท างาน 
 
Email Address: ………………………………………………………………………….………..……… Telephone (Work): ………………………..…………………….. 
อีเมล์                                                                                                                                        หมายเลขโทรศัพท ์(ที่ท างาน) 
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SECTION 3 –  Application Understanding 
ส่วนที่ 3 – กรุณาให้ข้อมูลต่อค าถามดังต่อไป 
 
Why are you applying to REPS for your child? Please explain 
เหตุใด ท่านจึงให้บุตรหลานของท่านสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม กรุณาอธิบาย 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Has your child been promoted or withheld from his/her normal age group level?    

บุตรหลานของท่านเคยได้รับการเลื่อนชั้น หรือ ซ้ าชั้นเรียนจากกลุ่มระดับอายุปกติของเขาหรือไม่                                 

        Yes (ใช่)                No (ไม่ใช่)          

Please explain (กรุณาอธิบาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Has your child ever been involved in serious disciplinary action?   

บุตรหลานของท่านเคยมีส่วนเก่ียวข้องกับการประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่?                       
        Yes (ใช่)                No (ไม่ใช่)          

Please explain (กรุณาอธิบาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 

How did you hear about REPS?  

ท่านได้ยินเรื่องเก่ียวกับโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม จากที่ใด?  

        Friend (ทราบจากเพื่อน)                          Advertisement (สื่อโฆษณา)                          Staff Member (ครู พนักงานโรงเรียน)                  

        Other (อ่ืนๆ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Is there any other way you may be able to assist/involve yourself with our school?  

มีวิธีอ่ืนใดหรือไม่ที่ท่านจะสามารถช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมกับโรงเรียนของเราจากการสนับสนุนของท่าน?  
        Sponsorship (เป็นสปอนเซอร์)                Financial donations (บริจาคเงิน)                 Prize donations (บริจาคของรางวัล) 

        Business-Education Partnership Agreements (ท าข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับภาคธุรกิจของท่าน)         

        Volunteering (งานอาสาสมัคร)              Other (อ่ืนๆ) …………………………………….……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...       
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Section 4 – Declaration   
ส่วนที่ 4 – ค าแถลง 
 
1. I have read and accept the admission policy and all other policies within the REPS Admission Pack.  

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับนโยบายการรับสมัครนักเรียนและนโยบายอ่ืนๆทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือแนะน าการรับนักเรียนของ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม แล้ว 
2. I accept that before I withdraw my child/children for whatsoever reasons, a full academic semester’s notice in 

writing should be given to the school by way of the ‘Request to Withdrawal Form’ available at Front Admissions 
Office.  Failure to give the required notice will result in applicable school fees (which could include any or all of 
tuition, support, transport, yearbook, canteen or other) being levied for the term that follows.  I understand that 
the 10,000 baht refundable deposit will be withheld by the school if I/we do not complete the Request to Withdraw Form 
within 4 weeks of a new academic semester. 
ข้าพเจ้ายอมรับว่าก่อนที่จะย้ายบุตรหลานของข้าพเจ้าออกจากที่นี่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องยื่นหนังสือแจ้งโรงเรียนเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหนึ่งภาคเรียน
เต็ม โดยแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มขอลาออกจากโรงเรียน ซ่ึงมีให้ที่ส านักงานส่วนหน้า หากไม่ด าเนินก ารส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากโรงเรียน (ซึ่ง
อาจจะรวมถึงค่าเทอม ค่าความช่วยเหลือเสริมพิเศษ ค่ารถรับ -ส่ง ค่าหนังสือรุ่นประจ าปี ค่าอาหาร หรืออ่ืนๆ) ที่โรงเรียนจะเรียกเก็บในภาคเรียนถัดไป  ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า เงิน
มัดจ าอุปกรณ์ จ านวน 10,000 บาทจะถูกทางโรงเรียนระงับ หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มการขอลาออกจากโรงเรียนภายใน 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่   

3. I agree that the school will follow the REPS Behavior Management System (BMS) and its associated policies, and 

reserves the right to escalate negative behaviors including removing privileges such as sporting and other 

special events/activities, sports coaching, in-school suspension, out-of-school suspension, and expulsion. I 

respect that the BMS also includes coming and going from school such as  school bus transport and that if my 

child is not abiding by the policies he/she may be removed from the bus.  

ข้าพเจ้าเห็นด้วยที่โรงเรียนจะปฏิบัติตามระบบการจัดการพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม (บีเอ็มเอส)   
และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และโรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะเพ่ิมโทษทางวินัยต่อพฤติกรรมด้านลบต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการระงับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา งาน/
กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ การฝึกซ้อมกีฬา การสั่งพักการเรียนในโรงเรียน การสั่ง พักการเรียนนอกโรงเรียน และการให้ออกจากโรงเรียนในที่สุด ข้าพเจ้าเคารพต่อการที่โรงเรียนน า
ระบบการจัดการพฤติกรรมนักเรียนไปใช้กับการมาโรงเรียนและกลับบ้านด้วย เช่นพฤติกรรมในรถรับ -ส่งของโรงเรียน และหากบุตรหลานของข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นๆ บุตรหลานของข้าพเจ้าจะไม่สามารถใช้บริการรถรับ -ส่งของโรงเรียนได้  

4. I agree to pay school fees before deadlines set by School Management and any associated late fees applicable. I 

understand and agree that if I default in paying fees, or meeting deadlines, my child is ineligible to attend 

lessons, assessment or examinations, extra classes, or use school transport and the School Management will 

not release my child/children’s grade cards. I understand it is my responsibility to show the school proof of 

payment via email to payments@repsrayong.com for any bank transfers before the deadl ine. 
ข้าพเจ้าตกลงที่จะช าระค่าเล่าเรียนก่อนวันครบก าหนดช าระตามที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนก าหนด ก่อนวันแรกของการเปิดเรียนแต่ละภาคเรียน ข้าพ เจ้าเข้าใจและตกลงว่าหาก
ข้าพเจ้าผิดนัดช าระเงิน หรือไม่ช าระตามก าหนด บุตรหลานของข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียน ไม่ได้รับการปร ะเมินหรือเข้าสอบ ไม่ได้เรียนพิเศษ หรือไม่ได้ใช้บริการรถรับ -ส่ง 
และฝ่ายบริหารการศึกษาจะไม่ออกเอกสารใบรายงานผลการเรียนของบุตรหลานของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าช าระล่าช้า จะมีค่าธรรมเนียมในการช าระล่ าช้า และข้าพเจ้าเข้าใจดี
ว่าเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองที่จะต้องแสดงหลักฐานการช าระเงินต่อโรงเรียนก่อนวันครบก าหนดช าระ หากข้าพเจ้าโอนเงินผ่านธนาคาร  

5. I agree to accept the School’s recommendations and will pay for any support, SEN, extra classes or other that 

the School determines necessary for my child now or in the future. 
ข้าพเจ้าตกลงที่จะยอมรับค าแนะน าต่างๆ จากทางโรงเรียนและช าระเงินค่าความช่วยเหลือพิเศษด้านการ เรียนรู้ ค่าเรียนพิเศษ หรืออ่ืนๆ ที่โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็น
ต่อบุตรหลานของข้าพเจ้า  

6. I accept that I am fully responsible for updating my child’s health info rmation immediately after any changes, 

as well as updating emergency contact and parent contact information via the Engage Parent Portal ‘Request a 

Change’. 
ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่เ ป็นปัจจุบันด้าน สุขภาพของบุตรหลานของข้าพเจ้าแก่ทางโรงเรียน ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึง
เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉินและเบอร์ติดต่อผู้ปกครองผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลเอ็นเกจ โดยส่งค าร้องมาที่ ‘ค าขอเพ่ือการเปลี่ยนแปลง’ 

7. I agree to my child being included in all educational outings and trips arranged by the School. In the event of 

any injury to my child or damage to the property of my child whilst participating in the mentioned, or while on 

school campus or being transported to or from the School, I will not hold the School or any member of  the 

school staff responsible, provided reasonable care has been taken.  
ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้บุตรหลานของข้าพเจ้าเข้าร่วมการเดินทาง หรือทัศนศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ที่บุตรหลานของข้าพเ จ้าบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุตรหลานของข้าพเจ้าขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือขณะที่อยู่ในโรงเรียนหรือข ณะเดินทางมาโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียน ข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดกับโรงเรียน
หรือครูเจ้าหน้าที่คนใดของโรงเรียน หากมีการดูแลบุตรหลานของข้าพเจ้าอย่างเหมาะสมแล้ว  

8. I agree that images or videos of my child may be used for any marketing or social media.  
ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้โรงเรียนสามารถใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอที่มีภาพบุตรหลานของข้าพเจ้าได้เพ่ือการตลาดหรือสื่อสังคมประชาสัมพันธ์โรง เรียน 

9. I agree to my child consulting with the School Counselor if he/she so desires.  
ข้าพเจ้าตกลงที่จะให้บุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับค าปรึกษากับครูที่ปรึกษาของโรงเรียนได้ตามความประสงค์ของบุตรหลานของข้าพเจ้า  

10. I agree to always take telephone calls from REPS staff or return the call as soon as possible (but always within 
the same day). I further agree to attend any meetings requested by the School.  I accept that I must also always be 
contactable by the school and that both legal parents/guardians must be present at school requested meetings. 



 

REPS Admission Application form  

 

ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ที่ติดต่อมาเสมอหรือติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ต้องติดต่อกลับในวันเดียวกัน) และ
ข้าพเจ้าตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมหารือใดๆ ที่ทางโรงเรียนขอให้เข้าร่วม  ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าจะต้องให้ทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และทั้งบิ ดามารดา/
ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเข้าร่วมประชุมต่างๆ ตามที่โรงเรียนขอ  

11. I respect that REPS uses Engage School Management System and I am obligated to frequently monitor the  

parent portal for news, updates, correspondence, grade cards, behavioural incidents and  other. 

ข้าพเจ้าเคารพต่อการที่ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน เอ็นเกจ และถือเป็นภาระหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องหมั่นเข้าระบบในโหมด
ผู้ปกครองเพ่ือตรวจดูข่าวสาร ข้อมูลอัพเดต จดหมาย ใบรายงานผลการศึกษา ตลอดจนเหตุการณ์ทางพฤติกรรมขอ งบุตรหลานข้าพเจ้า และข้อมูลอ่ืนๆ ส าหรับผู้ปกครอง  

12. I understand that in the event of an emergency every effort will be made to contact the parents/guardians 
and/or emergency contacts.  If necessary the School is authorized to perform medical action as neede d (such as 
CPR) and/or seek medical attention or treatment from the nearest available qualified medical practitioner.  The 
school and its staff shall not be responsible for the medical treatment administered to the student or for the 
costs incurred by such medical practitioner.  
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ในกรณีฉุกเฉินโรงเรียนจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการติดต่อผู้ปกครองหรือบุคคลที่ผู้ปกครองให้ชื่อไว้ติดต่อกร ณีฉุกเฉิน หากจ าเป็นข้าพเจ้าขอมอบ
อ านาจให้โรงเรียนท าการรักษาพยาบาลได้ตามความจ าเป็น (เช่น การนวดหัวใจผายปอดกู้ ชีพ) และ/หรือ พาบุตรหลานของข้าพเจ้าไปท าการรักษาโดยแพทย์วิชาชีพที่อยู่ใกล้
ที่สุด โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาพยาบาลที่ให้แก่นักเรียนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยแพทย์ดังก ล่าว  

13. I understand that REPS is a green school and the primary means of communication is currently the Engage School 
Management System.  I am fully responsible for keeping up to date and receiving all correspondence via Engage and/or 
email (until such time as email is superseded in its entirety by Engage), and accept that I must check daily for new 
information. Shorty the school will solely rely on Engage only. 
ข้าพเจ้า , บิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าใจดีว่าโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม เป็นโรงเรียนสีเขียว และช่องทางการสื่อสารหลักคื อ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนเอ็นเกจ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันต่อโรงเรียนและรับข่าวสารต่างๆ จากโรงเรียน ผ่านช่องทางระบบการบริหารจัดการข้อมูล
โรงเรียนเอ็นเกจ และ/หรืออีเมล์ (จนกว่าการใช้อีเมล์จะถูกเปลี่ยนเป็น ระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเอ็นเกจทั้งหมด ) และยอมรับว่าข้าพเจ้าจะต้องเช็คข้อมูลใหม่ๆ 
จากโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน เร็วๆนี้โรงเรียนจะใช้ระบบบริหารข้อมูลเอ็นเกจเท่านั้น 

14. I understand and agree to abide by the school Sick Child Policy and Communicable Disease Policy. I respect that REPS takes 
the health and safety of all students very seriously and that not only is this in the best interest of my child, but all school 
students. 
ขา้พเจ้าเขา้ใจและยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามนโยบายเด็กป่วยและนโยบายโรคติดต่อ ขา้พเจา้เคารพวา่โรงเรียนรอยลัอิงลชิโปรแกรม ใหค้วามส าคักกบัสขขาาพและความปลอดายัของนกัเรียน
ทขกคนเป็นอย่างมาก และไม่เพียงแต่จะเป็นประโยขนต์่อบขตรหลานของขา้พเจา้เทา่นัน้แต่รวมถึงนกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียนอีกดว้ย 

15. I will always update the school of my child’s absence as early as possible via absentees@repsrayong.com . 
ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ทางโรงเรียนเสมอส าหรับการลาเรียนของบุตรหลาน โดยแจ้งล่วงหน้าเท่าที่จะสามารถท าได้ผ่านทาง  absentees@repsrayong.com   

                 I have saved the phone numbers of the school into my phone. 
               ข้าพเจ้าบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉางไว้ในโทรศัพท์แล้ว  

      I have been explained the benefits of Engage, have setup my account, and understand how to use the application.        
ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายประโยชน์จากการใช้งานระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน เอ็นเกจ การตั้งค่าบัญชี และเข้าใจถึงวิธีการใช้ แอปพลิเคชันระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลโรงเรียนเอ็นเกจ  
I understand that the school requires me to access the Engage School Management System Parent Portal to access my 

children's grade cards, timetable, behaviour reports, sick bay notification, correspondence and all other as stipulated by 
the school. 
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉางอาจขอให้ข้าพเจ้าเข้าระบบบริหารข้อมูลโรงเรียน เพื่อดูรายงานผลการเรี ยน ตารางเรียน รายงานพฤติกรรม การ
แจ้งอาการเจ็บป่วยจากห้องพยาบาล จดหมายต่างๆของบุตรหลานข้าพเจ้า และข้อมูลอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยโรงเรียน 

               I have added REPS Ban Chang Facebook. 
               ข้าพเจ้าได้เพ่ิมเพ่ือนทางเฟสบุ๊คของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉางแล้ว                                                            
 

             
             REPS Facebook               Engage School Management System      

                  เฟสบุ๊คโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม      ระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน 
 

Mother/Guardian 1 Name: ………………………………………………………………….. Signature: …………………………………………………   

ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง 1                                                                                                      ลงชื่อ      
 
Father/Guardian 2 Name: ………………………………………………………………….. Signature: …………………………………………………..   
ชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครอง 2                                                                                                     ลงชื่อ  
  

 

 

OFFICE USE ONLY/เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

Admin. Officer/เจ้าหน้าท่ีธุรการ: ………………………………………….………………………..……………..  

Received Form Date/วันท่ีรับเอกสาร: ……………………………………………………………………….….. 

Copy & Admission Testing Provided to HOD Date/วันท่ีท าส าเนาและเตรียมข้อสอบโดยหัวหน้าระดับ: …………………………………………………………...……………… 

Notified Admission Acceptance/Denied Date/วันท่ีแจง้ตอบรบั/ปฏิเสธการรบัสมัคร: ................................................................................................... 

 

mailto:absentees@repsrayong.com


 

REPS Student Health and Medical Information Policy 

 

 

 
 

          STUDENT HEALTH AND MEDICAL INFORMATION FORM 

แบบฟอร์มข้อมูลด้านสุขภาพและประวัติทางการแพทย์ของนักเรียน 
 
 

 
SECTION 1 – Student Information 
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลของนักเรียน 
 
Student (English) Full Name: ……………………………………………..…..…..…  Nickname: ………………………… Class: ……..….. 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                           ชื่อเล่น                                                    ชั้น  
 
Student (Thai) Full Name: …………………………………………………..….……… Nickname: ………………………… Class: ….….….. 

ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาไทย)                                                                                           ชื่อเล่น                                                  ชั้น 
      
Student Birth Date (English):  …………………(date)/…………………(month)/……………………(year) 
วันเดือนปีเกิดของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                     (วันที)่                                (เดือน)                                      (ปี ค.ศ) 
 
Student Birth Date (Thai): ………………………(date)/…………………(month)/……………………(year) 
วันเดือนปีเกิดของนักเรียน (ภาษาไทย)                                           (วันที)่                               (เดือน)                                      (ปี พ.ศ) 
 
M   /    F            Nationality (Passport): ………………………………………….  Blood Group: ……………. Religion: ……………….. 
ชาย  /  หญิง          สัญชาติ (ตามหนังสือเดินทาง)                                                                         กรุ๊ปเลือด                                     ศาสนา 
 
 
SECTION 2 – Emergency Contact Information 
ส่วนที่ 2 – ข้อมูลในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
 
Emergency Contact’s may be contacted in any circumstance where the parents are not contactable, including, but not limited to, medical 
emergencies, sickness/communicable disease prevention where the child is to be collected and taken home, parents/guardians not 
answering REPS telephone calls for meetings with management or the finance department for outstanding payments.  
การติดต่อกรณีฉุกเฉินอาจจะเป็นการติดต่อในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามทีท่างโรงเรียนไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเร่ืองการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การเจ็บป่วย/ การป้องกัน
โรคติดต่อซ่ึงต้องมีคนมารับนักเรียนกลับบ้าน รวมถึงกรณีผู้ปกครองไม่รับโทรศัพท์ทีท่างโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมติดต่อเพ่ือให้มาประชุมกับฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการเงินเร่ืองค่าใช้จ่ายค้างช าระต่าง ๆ  
 

Emergency Contact Person 1 Full Name: ………………………………………………………..……  Nickname: ………………………… 
ชื่อ-สกุลบุคคลผู้ให้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 1                                                                                                                      ชื่อเล่น   
Address:…………………………………………………………………………………….……… Contact Number: …………………………………… 
ท่ีอยู่                                                                                                                                                                หมายเลขโทรศพัท ์
Relationship to Child:   friend of family  /   relative   /   other………………………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน:   เป็นเพ่ือนกับครอบครัว / ญาต ิ  /   อ่ืนๆ 
 
Emergency Contact Person 2 Full Name: ………………………………………………………..……  Nickname: ………………………… 
ชื่อ-สกุลบุคคลผู้ให้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 2                                                                                                                      ชื่อเล่น   
Address:…………………………………………………………………………………….……… Contact Number: …………………………………… 
ท่ีอยู่                                                                                                                                                                หมายเลขโทรศพัท ์
Relationship to Child:   friend of family  /   relative   /   other………………………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน:   เป็นเพ่ือนกับครอบครัว / ญาต ิ  /   อ่ืนๆ 
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SECTION 3 – Medical Details 
ส่วนท่ี 3 – ข้อมูลทางการแพทย์ 

A.  Please select any allergies that apply. 
กรุณาเลือกรายการอาหารที่แพ้  

⃞   Allergy to cow’s milk ⃞    Allergy to dairy /eggs ⃞    Allergy to nuts 
 แพ้นมวัว แพ้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนม / ไข่             แพ้ถ่ัว 

⃞    Allergy to seafood  ⃞   Allergy to fish sauce/ oyster sauce        ⃞    Other:……………………….................. 
   แพอ้าหารทะเล          แพผ้ลติภณัฑน์  า้ปลา/ซอสหอยนางรม         อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 

Are the allergies major or minor? ⃞   Major ⃞   Minor 
กรุณาเลอืกระดบัของอาการแพ้  รุนแรง       เล็กน้อย 

B. Please select any drug allergies that apply. 
กรุณาเลือกรายการชื่อยาที่แพ้  

⃞   Penicillin and other related antibiotics 
       เพนิซิลลิน กลุ่มยาปฏิชีวนะ      

⃞   Aspirin, Ibuprofen and other non-steroidal anti-inflammatory drugs 
       แอสไพริน ไอบูโพรเฟน และยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์     

Are the allergies major or minor? ⃞   Major ⃞   Minor 
กรุณาเลอืกระดบัของอาการแพ้  รุนแรง       เล็กน้อย 

C. Please select any other allergies that apply 
กรุณาเลือกรายการที่แพ้อื่นๆ  

⃞  Pollen ⃞   Insect bites/stings ⃞    Mosquito ⃞   Dog fur/Cat fur ⃞  Cockroach

 เกสรดอกไม ้   แมลงสตัวก์ดัตอ่ย            ยงุ   ขนสนุขั / ขนแมว          แมลงสาบ    

⃞   Dust ⃞   Mold     ⃞   Lice ⃞   Cold weather       
 ฝุ่ นละออง            เชือ้รา    หมดั    อากาศเยน็ 

Are the allergies major or minor? ⃞   Major ⃞   Minor 
กรุณาเลอืกระดบัของอาการแพ้  รุนแรง       เล็กน้อย 

 SECTION 4 – Underlying Medical Condition/Aliment 

ส่วนท่ี 4 – ข้อจ ากัดทางการแพทย์/โรคประจ าตัวและข้อจ ากัด 

Please select or list any congenital disorder that apply. 
กรุณาเลือกหรือระบุโรคประจ าตัว 

⃞   G6PD  Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency       ⃞   ADHD Attention Deficit Hyperactivity disorder 
       ภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี  - Should not come in close contact with mothballs (naphthalene)   โรคสมาธิส้ัน    - Avoid eating sweets, milk        

         ห้ามสัมผัส ลูกเหม็น, ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมการบูร  ⃞   Depression/Anxiety 
 - Should not eat fava beans, blueberries          โรคซึมเศร้า / โรควิตกกังวล         
   ห้ามทาน ถ่ัวปากอ้า, บลูเบอร์ร่ี  – Avoid high sugar products, caffeine, fava beans

⃞  Thalassemia        หลีกเลี่ยงการทานผลิตภัณฑ์ท่ีมีน  าตาลสูง, คาเฟอีน และถ่ัวปากอ้า 
       ธาลัสซีเมีย – Should not eat red meat, sunflower seed, sesame, dark chocolate,          ⃞   Gout    - Avoid eating poultry products.        

   needs a low-iron diet.            โรคเก๊าท์   - หลีกเลี่ยงการทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก        
 ห้ามทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนื อแดง,  เมล็ดทานตะวัน, เมล็ดงา, ดารก์ช็อกโกแลต  
 และควรทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็กต่ า 

⃞  Kidney Problem ⃞   Other (please name):..................................................... 
 ผู้ป่วยมีปัญหาทางไต  - Should not eat eggs , egg containing products, nor salty foods  อื่นๆ  (โปรดระบุชื่อโรค) 

  ห้ามทานไข่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของไข่ และอาหารท่ีมีรสเค็ม  
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SECTION 5 – Meals Requirements   
ส่วนที่ 5 – ขอ้จ ากดัดา้นประเภทของอาหาร 

 
Please select a specific dietary that apply. 
กรุณาเลือกประเภทของอาหารส าหรับนักเรียนที่มีข้อจ ากัดด้านอาหาร 
   
     ⃞   Vegan (No consumption of any meat nor animal products            ⃞   Vegetarian (No Meat/consumption of any animal products e.g.                           
                        e.g. egg, milk, honey etc.)                                                                                         egg, milk, honey etc.)                                           
         มังสวิรัต (ไม่ทานเน้ือสัตว์และผลติภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด เช่น ไข่, นม, น้ าผึ้ง หรืออ่ืนๆ)             มังสวิรัต (ไม่ทานเน้ือสัตว์/สามารถทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ เช่น ไข่, นม หรืออ่ืนๆ)         
 

     ⃞   Pescatarian (No red meat, eats seafood only)       ⃞    Muslim (No Pork)                           ⃞   Hindu (No Beef) 
         มังสวิรัต (ไม่ทานสัตว์เนื้อแดง/สามารถทานอาหารทะเลเท่านั้น)                         มุสลิม (ไม่ทานเน้ือหมู)                                  ฮินด ู(ไม่ทานเน้ือวัว) 
 
 
 
SECTION 6 – Student’s Medical Information 
ส่วนที่ 6 – ข้อมูลทางการแพทย์ของนกัเรียน 

Please give details of any other underlying diseases or disorders (e.g. congenital heart disease, epilepsy, diabetes, asthma, 
etc.) 
กรุณาให้รายละเอียดเร่ืองโรคประจ าตัวหรืออาการผิดปกติใด ๆ ที่นักเรียนเป็น (เช่น หัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคลมชัก เบาหวาน โรคหอบหืด เป็นต้น)  
 
 
 
 
 

 
Please give details of any physical and/or auditory or visual impairment (temporary or permanent). 
กรุณาให้รายละเอียดด้านอาการบกพร่องทางร่างกาย ทางการได้ยินหรือทางการมองเห็น (ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร) 
 
 
 
 
 

 
Please give details of any medication your child takes daily/regularly. 
กรุณาให้รายละเอียดเร่ืองยารักษาโรคที่บุตรหลานของท่านได้รับทุกวันหรือเป็นประจ า 
 
 
 
 
 

 
Please give details of any psychiatric medicine your child is taking (e.g. Ritalin, Concerta, Strattera, Prozac, Zoloft, Lexapro 
etc.) กรุณาให้รายละเอียดเร่ืองยารักษาทางจิตเวชใด ๆ ที่บุตรหลานของท่านก าลังได้รับยาอยู่ (เช่น ยารทิาลิน, ยาคอนเซอร์ต้า, ยาสแตรทเทรา, ยาโปรแซค, เล็กซาโปร เป็นต้น) 
 
 
 
 
 

 
Is there any other information we should know that is related to the health and care of your child?  
มีข้อมูลอ่ืนใดอีกหรือไม่ ที่ทางโรงเรียนต้องทราบอันเก่ียวข้องกับสุขภาพและการดูแลบุตรหลานของท่าน 
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SECTION 7 – Student’s Immunisation 
ส่วนที่ 7 – ข้อมูลด้านวคัซนีที่นกัเรียนได้รับ 
 
Please attach a copy of your child’s vaccination history.  
กรุณาแนบส าเนาประวัติการรับวัคซีนของบุตรหลานของท่านด้วย  
 
Vaccination วัคซีน Date Vaccinated วันที่รับวัคซีน 

BCG วัณโรค BCG  
Chicken Pox อีสุกอีใส  

Polio (OPV) โปลิโอ (OPV)  
DTaP (Diphtheria Tetanus Pertussis) ไอกรน  

Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ  
Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี  

MMR (Measles, Mumps, Rubella) หัด หัดเยอรมัน คางทูม  
Japanese Encephalitis ไข้สมองอักเสบ เจอี  

Yellow Fever ไข้เหลือง  
Typhoid ไทฟอยด์  

Meningococcal Meningitis ไข้กาฬหลังแอ่น  
Tuberculosis วัณโรค TB  

 
 
Other Vaccination วัคซนีอื่น Date Vaccinated วันที่รับวัคซีน 

  
  
  
 
 
 
SECTION 8 – Declaration 
ส่วนที่ 8 ค าแถลง 
We the parents/guardians have carefully read and understand the REPS Student Health and Medical Information Policy.  As per the REPS Student Health 
and Medical Information Policy, we the parents/guardians understand that it is our responsibility to inform the School immediately of any changes in 
writing by completing a new form. 
All information provided here is true and correct.   

เรา บิดามารดา/ผู้ปกครอง ได้อ่านและท าความเข้าใจอย่างถี่ถว้นในนโยบายด้านสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ของนักเรียนโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมแล้ว ตามนโยบายดังกล่าวของโรงเรียนนี ้เรา บิดา
มารดา/ผู้ปกครอง เข้าใจดีวา่เป็นความรับผิดชอบของเราหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่ให้ไป เราจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบทันทโีดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ใหม่  
ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ ณ ที่นี้เป็นความจริงและถูกต้องแล้ว 
 
 
 
Mother/Guardian 1 Name: ……………………………………………………………..…Signature: ……………………………………………….…..  
ชื่อ-นามสกลุผูป้กครอง 1                             ลายเซ็น         
Father/Guardian 2 Name: ………………………………………………………………....Signature: ……………………………………………….…..  
ชื่อ-นามสกลุผูป้กครอง 2:                             ลายเซ็น 
  

OFFICE USE ONLY 
Admin. Officer:…………………………………………………………………………..      Received Form Date:………………………….. 

School Nurse: …………………………………………………………………………..      Received Form Date:………………………….. 
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SUPPORT & SEN AGREEMENT FORM 

แบบฟอร์มข้อตกลงด้านความช่วยเหลือพเิศษส าหรับนักเรียน 
 
SECTION 1 – Student Information  
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลของนักเรียน  
 
Student (English) Full Name: ……………………………………………………  Nickname: ………………………… Class: ……… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                 ชื่อเล่น                                                 ชั้น  
 
Student (Thai) Full Name: ………………………………………………………… Nickname: ………………………… Class: ….…… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาไทย)                                                                                     ชื่อเล่น                                                  ชั้น  

 

 

SECTION 2 – Declaration 

ส่วนที่ 2 – ค าแถลง 
 
It is our goal at REPS to provide your child with the best education possible. To do so, our teachers, administrators and 

paraprofessionals work closely to monitor your child’s development academically, socially and emotionally. All these 

factors, in addition to your own nurturing, are essential for your child’s healthy development during his school years. 

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมนั้น คือการให้การศึกษาที่ดีที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้แก่นักเรียน ในการจะท าเช่นนั้นได้ ครู เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยต่าง ๆ ล้วนต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเื่ือ
ติดตามดูแลืัฒนาการของนักเรียน ทั้งดา้นวิชาการ สังคมและอารมณ์ ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ นอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองแล้ว ล้วนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อืัฒนาการอันสมบูรณ์ของืวก
เขาตลอดวัยเรียน  

 

If in the future we have observed need for Special Education Needs (SEN), Counseling, or One-to-One Learning Support we 

will contact you.  At that time, we expect that parents take on board our strong recommendation. 

หากในอนาคตโรงเรียนสังเกตเห็นว่านักเรียนจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือืิเศษด้านการเรียนรู้ (SEN) หรือการเข้ารับค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือทางการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว โรงเรียนจะติดต่อกับ
ผู้ปกครอง และเมื่อถึงเวลานั้น โรงเรียนหวังว่าผู้ปกครองจะยอมรับค าแนะน าอยา่งจริงจังของโรงเรียน  

 

We, the parent/guardian understand the school will do what they feel is in the best interest of our child.  Should we 

receive such recommendations from the school we agree to enroll our child and for the school to take the appropriate 

measures, including but not limited to SEN Support, Counseling, an in class assistant or aid, one-to-one learning assistance, 

or consulting a medical professional for diagnosis.   

เรา ในฐานะบิดามารดา/ ผู้ปกครอง เข้าใจดีว่าโรงเรียนจะท าในส่ิงที่โรงเรียนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บุตรหลานของเรา ซ่ึงหากเราได้รับค าแนะน าดังกล่าวจากทางโรงเรียน เราตกลงที่จะให้บุตรหลาน
ของเราลงทะเบียนเรียน และให้ทางโรงเรียนด าเนินมาตราการตามความเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเืียงการให้ความชว่ยเหลือืิเศษด้านการเรียนรู้ (SEN) การเข้ารับค าปรึกษา การมีผู้ช่วยหรือความ
ช่วยเหลือในชั้นเรียน ความช่วยเหลือทางการเรียนรู้แบบตัวต่อตวั หรือการไปปรึกษากับแืทย์ผู้เชี่ยวชาญเื่ือการวินิจฉัย 

 

We understand that there may be an added cost/s and that any negligence or disagreement as to the advice received may 

result in our child being ineligible to re-enroll in the following academic year. 

เราเข้าใจดีว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเื่ิมเติมส าหรับความช่วยเหลือืิเศษต่าง ๆ และหากเราไม่ใส่ใจ หรือไม่เห็นด้วยกับค าแนะน าที่ได้รับ อาจเป็นผลให้บุตรหลานของเราไม่สามารถเรียนกับโรงเรียนได้ในปี
การศึกษาต่อไป  
 

At REPS your child is always our first priority, so we are doing our best to provide your child with the proper education 

and life skills necessary for his/her future. 

โรงเรียนรอยัลอิงลิชให้ความส าคัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรกเสมอ ดังนั้น โรงเรียนจึงท าอย่างดีที่สดุเื่ือให้การศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก และสอนทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่ออนาคตของืวกเขา 
 

 

Mother/Guardian 1 Name: _______________________________________ Signature:  ______________________________________ 
ชื่อ-นามสกลุของผูป้กครองคนที่ 1                                                                                          ลงชื่อ        

Father/Guardian 2 Name: _______________________________________ Signature: _______________________________________ 
ชื่อ-นามสกลุของผูป้กครองคนที่ 2                                                                                          ลงชื่อ:     
     

 

 

OFFICE USE ONLY 
Admin. Officer:…………………………………………………………………………..      Received Form Date:………………………….. 
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PERMISSION & WAIVER OF LIABILITY FORM  
 

SECTION 1 – Student Information  

Student (English) Full Name: ……………………………………………………  Nickname: ………………………… Class: ……… 

Student (Thai) Full Name: ………………………………………………………… Nickname: ………………………… Class: ……… 

SECTION 2 – Declaration 
 

 

Permission 

We, the legal parent/guardians of the above named child, hereby authorise Royal English Programme School (REPS) to act on our 

behalf and attend to our child in any emergency, serious illness, or accident requiring immediate medical attention. This includes 

taking our child to a hospital, dentist, or other medical service, in circumstances whereby we are uncontactable.  We expect that 

where possible, every effort will be made to contact us or our Emergency Contact prior to authorize any action. We understand that 

the 24 hour health insurance for our child covers each accident up to a maximum of 60,000 Baht payable only with a medical 

certificate and receipt. 

 

Waiver 

We understand that although students will be adequately and appropriately supervised on/off campus on any trip/visit, 

unanticipated situations and accidents may arise that are not reasonably within the control of the school.   

We understand that all activities on/off campus involve a risk and are voluntarily allowing our child to participate with knowledge 

of the dangers involved.  We hereby expressly assume and accept all risks.  We release and agree to hold harmless the school, the 

company, its employees and agents or volunteers, from any and all liability, claims, suits, demands, judgments, costs, interest and 

expenses (including attorneys’ fees and costs) arising from any event including, but not limited to, any accident, injury, illness, loss, 

damages to the student or his/her property, as well as to any other individual/s and/or their property, and any cause beyond the 

control of the school such as natural disasters, civil disturbances, terrorism, or even death.  We understand that if we choose not to 

permit our child to participate in any trips/visits/activities that may pose a risk, he/she will still be expected to attend school on 

the day/s of the trip/visit and will be provided with meaningful alternative educational activities under the supervision of a staff 

member.   

 
By our signatures we declare that we have provided REPS with complete and up to date medical information for our child, 

including medical history, conditions, allergies, medication or other, as well as up to date contact information for us and the named 

Emergency Contacts.  We take full responsibility in immediately informing the school of any changes.  We also understand and 

agree that REPS may take photos/videos from time to time for media and marketing purposes and I waive all rights to such 

materials.  We have read, understand and accept all statements above and accept all responsibility as described. 

 
 

Parent/Guardian 1 Name:     Signature:          

Parent/Guardian 2 Name:     Signature:       

As at today, we have provided the school with complete and up to date health and medical information:          

□ Yes – no update needed.   

□ No- please provide me with a new form to complete to update my child’s medical information, including medical conditions, allergies, 
and/or medication. 

OFFICE USE ONLY 
Admin. Officer:…………………………………………………………………………..      Received Form Date:………………………….. 
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แบบฟอร์มค ำอนุญำตและกำรละเว้นควำมรับผิด 
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลนักเรียน 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน (ภาษาองักฤษ)................................................................................ช่ือเล่น..................................... ..............ชัน้.................... 

ช่ือ-นามสกลุนกัเรียน (ภาษาไทย) .....................................................................................ช่ือเล่น...................................................ชัน้.......... .......... 

ส่วนที่ 2 ค ำแถลง 

กำรให้ค ำอนุญำต 

ขา้พเจา้เป็นผูป้กครองตามกฎหมายของนกัเรียนดงัรายช่ือขา้งตน้ ขอมอบอ านาจใหโ้รงเรียนรอยลัอิงลิชโปรแกรมท าหนา้ท่ีแทน และดแูลบตุรหลานของ
ขา้พเจา้ในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน เกิดการเจ็บป่วยรา้ยแรง หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาโดยทนัที รวมถงึการพานกัเรียนไปโรงพยาบาล หรือ
พบทนัตแพทย ์หรือบรกิารทางการแพทยอ่ื์นๆ ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถตดิตอ่ขา้พเจา้ (ผูป้กครอง) ได ้ขา้พเจา้หวงัวา่โรงเรียนจะตอ้งพยายามทกุ
วถีิทาง เพ่ือตดิตอ่ขา้พเจา้ เพ่ือใหอ้นญุาต ก่อนท่ีโรงเรียนจะด าเนินการใด ๆ ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการประกนัอบุตัเิหตขุองโรงเรียนนัน้ครอบคลมุตลอด 24 
ชั่วโมง โดยมีวงเงินประกนัอบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ไม่เกิน 60,000 บาท ทัง้นีจ้ะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์และใบเสรจ็รบัเงินเท่านัน้จงึจะเบิกจากประกนัได ้
 

กำรละเว้นควำมรับผิด 

ขา้พเจา้ (ผูป้กครอง) เขา้ใจดีว่า แมน้กัเรียนจะไดร้บัการดแูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทัง้ขณะอยู่ในบรเิวณโรงเรียนหรือขณะไปทศันศกึษานอก
โรงเรียน แตบ่างครัง้อาจจะเกิดเหตกุารณไ์ม่คาดคดิหรืออบุตัเิหตซุึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุของโรงเรียนก็เป็นได ้ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่ กิจกรรมทกุอย่างทัง้
ภายใน และนอกโรงเรียนอาจมีความเส่ียง แตข่า้พเจา้สมคัรใจท่ีจะใหบุ้ตรหลานของขา้พเจา้มีส่วนรว่มในกิจกรรมถงึแมจ้ะทราบวา่อาจมีอนัตรายเกิดขึน้
ได ้ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเส่ียงทัง้หมดท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้ณ ท่ีน่ี ขา้พเจา้ตกลงที่จะไม่เอาผิดกบัโรงเรียน บรษิัท พนกังานของโรงเรียนและ
บรษิัท และตวัแทนหรืออาสาสมคัรของโรงเรียน ตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ และจะไม่ย่ืนค  ารอ้ง เรียกรอ้ง ฟ้องรอ้ง ด  าเนินการทางกฎหมาย เรียกรอ้ง
คา่เสียหาย ดอกเบีย้ และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ (รวมถงึคา่ทนายและอ่ืน ๆ) ท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณใ์ด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของโรงเรียน เช่น ภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาต ิการชมุนมุประทว้ง การก่อการรา้ย หรือความตาย ทัง้นีร้วมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเพียงการเกิดอบุตัเิหต ุการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการสญู
หาย หรือความเสียหายใด ๆ ตอ่นกัเรียน หรือทรพัยส์ินของนกัเรียน หรือชีวติของบคุคลอ่ืน หรือทรพัยส์ินของบคุคลอ่ืน ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่ ในกรณีท่ี
ขา้พเจา้เลือกท่ีจะไม่ใหบ้ตุรหลานของเราเขา้รว่มเดนิทาง หรือทศันศกึษา หรือท ากิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงไดน้ัน้ ขา้พเจา้จะตอ้งใหน้กัเรียน
มาโรงเรียนตามปกตใินวนัดงักล่าวท่ีมีการเดินทาง หรือทศันศกึษา โดยนกัเรียนจะไดท้  ากิจกรรมทางการศกึษาทางเลือกอ่ืนภายใตก้ารดแูลของคณุครู 
โดยการลงนามในเอกสารนี ้ขา้พเจา้ของแถลงวา่ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มลูทางการแพทย ์รวมถงึประวตัิการใชย้ารกัษาโรค อาการเจ็บป่วย การแพ ้การรกัษา 
หรืออ่ืน ๆ ของบตุรหลานขา้พเจา้ตลอดจนขอ้มลูส าหรบัการตดิตอ่ และช่ือของบคุคลที่ตอ้งตดิตอ่ในกรณีฉกุเฉินอย่างครบถว้นและเป็นปัจจุบนัแก่
โรงเรียนรอยลัอิงลิชโปรแกรมแลว้ ขา้พเจา้จะรบัผิดชอบอย่างเตม็ที่ในการแจง้อพัเดทขอ้มลูแก่ทางโรงเรียน ทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูใด ๆ  
นอกจากนีข้า้พเจา้รบัทราบและตกลงท่ีจะใหโ้รงเรียนรอยลัอิงลิชโปรแกรมถ่ายรูป/วิดีโอของบตุรหลานของขา้พเจา้ในบางครัง้ เพ่ือวตัถปุระสงคท์างดา้น
การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดของโรงเรียน และขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิในการเรียกรอ้งลิขสิทธ์ิภาพหรือวีดีโอดงักล่าว  ขา้พเจา้ไดอ้่าน เขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ความทัง้หมดขา้งตน้ และยอมรบัตอ่ความรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวถงึในแบบฟอรม์เอกสารนี ้ 
 

บดิา มารดา/ผูป้กครองที่ 1 .............................................................................................. .. ลายเซน็ ................................................................ 

บดิา มารดา/ผูป้กครองที่ 2 .............................................................................................. .. ลายเซน็ ................................................................

        

ณ วนันี ้ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มลูดา้นสขุภาพและประวตัทิางการแพทยข์องนกัเรยีนท่ีครบถว้นและเป็นปัจจบุนัแก่ทางโรงเรยีนแลว้        

□ ใช ่– ขอ้มลูยงัคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
□ ไมใ่ช ่- ขอแบบฟอรม์ใหมเ่พ่ือใหข้า้พเจา้กรอกขอ้มลูดา้นสขุภาพและขอ้มลูทางการแพทยข์องบตุรหลานของขา้พเจา้ รวมถึงรายละเอียดการใชย้า อาการแพ้

ตา่ง ๆ  และ/หรอืการรกัษาตา่งๆ 

เจ้ำหน้ำท่ีของโรงเรียนเท่ำนั้น 
เจ้ำหน้ำท่ี............................................................................................................                         วันท่ีลงรับเอกสำร.............................................................. 

                            

 



 

REPS Nursery and Kindergarten Drop-Off and Collection Policy 

 

 

 
 

DROP-OFF & COLLECTION ID REQUEST FORM  (แบบฟอรม์ออกบตัรส ำหรบัรบั-สง่นกัเรยีน ส  ำหรบัเนอสเซอรี่1-อนบุำล3) 
 

FREE DROP-OFF & COLLECTION ID for Nursery 1 - Kindergarten 3 FOR 1ST ENROLLED ฟรีบตัรส ำหรบัรบั-สง่นกัเรียน ส ำหรบั
เนอสเซอรี่1-อนบุำล3ส ำหรบัใบแรก 

DROP-OFF & COLLECTION ID for Nursery 1 - Kindergarten 3 only (Price 100 Baht/card) For ………… card 

ขอออกบตัรส ำหรบัรบั-สง่นกัเรียน ส ำหรบัเนอสเซอรี่1-อนบุำล3 เทำ่นัน้ (รำคำ 100 บำท/ใบ) จ ำนวน........................ใบ  

** Can be paid at the financial room on the day of application ** สำมำรถช ำระเงินไดท่ี้หอ้งกำรเงินในวนัท่ีมำสมคัรเรียน ** 

 
SECTION 1 – Student Information   ส่วนที ่1 – ข้อมูลของนักเรียน 

 
Student (English) Full Name: ……………………………………………………  Nickname: ………………………… Class: ……..… 
ช่ือ-นำมสกลุของนกัเรียน (ภำษำองักฤษ)                                                                                                   ช่ือเลน่                                                              ชัน้ 

Student (Thai) Full Name: ………………………………………………………… Nickname: ………………………… Class: …..…… 
ช่ือ-นำมสกลุของนกัเรียน (ภำษำไทย)                                                                                                        ช่ือเลน่                                                              ชัน้ 

 
SECTION 2 – Legal Parent/Guardian Information   ส่วนที ่2 – ข้อมูลของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย  
 
Parent/Guardian 1Full Name: ……………………………………………….……… Relationship: …………………………….……….  
ช่ือ-นำมสกลุของผูป้กครอง 1                                                                                                                           ควำมสมัพนัธ ์

Address.: ……………………………………………………….………………………………. Phone No.: ………………………………………… 
ท่ีอยู ่                                                                                                                                                              หมำยเลขโทรศพัท ์

Parent/Guardian 2 Full Name: ……………………………………………………… Relationship: ……………………………..……… 
ช่ือ-นำมสกลุของผูป้กครอง 1                                                                                                                           ควำมสมัพนัธ ์

Address.: ……………………………………………………….………………………………. Phone No.: …………………………………..…… 
ท่ีอยู ่                                                                                                                                                             หมำยเลขโทรศพัท ์

 

SECTION 3 – Authorised Person/s    ส่วนที ่3 – บุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจ 
Please attach up to 3 passport size photos for those authorised to drop-off and collect your child.  
กรุณำติดรูปภำพของบคุคล 3 คนท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจใหม้ำรบั-สง่บตุรหลำนของท่ำนได ้โดยใชรู้ปขนำดเดียวกบัรูปท่ีใชใ้นหนงัสือเดินทำง (3 ซม.x 4 ซม.)   

 

 

 

 

 

Authorised Person Name: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 
ชือ่-นามสกลุของผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ 

Relationship:  ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 
ความสมัพนัธ์ 

 
SECTION 4 – Declaration   ส่วนที ่4 – ค ำแถลงของบัตรรับ-ส่งนักเรียน ส ำหรับเนอสเซอร่ี1-อนุบำล3 (ส ำหรับผู้ปกครอง) 
We hereby agree to abide by the REPS Nursery and Kindergarten Drop-Off and Collection Policy.  We authorise the above mentioned person/s to drop-off and collect our child and understand 
that the REPS ID cards provided by REPS must be worn on campus at all times.  We are responsible for all costs incurred as a result of lost, damaged, or updated ID cards.  

เรำตกลงที่จะปฏิบติัตำมนโยบำยกำรมำรบั-สง่นกัเรียนเนอสเซอรี่และอนบุำลของโรงเรียนรอยลัอิงลชิโปรแกรม เรำมอบอ ำนำจใหบ้คุคลดงักลำ่วขำ้งตน้มำรบั-สง่บตุรหลำนของเรำได ้และเรำเขำ้ใจดีว่ำผูม้ำรบั-สง่ตอ้งคลอ้ง 
/ติดบตัรประจ ำตวัที่โรงเรียนรอยลัอิงลชิโปรแกรมออกใหต้ลอดเวลำที่เขำ้มำในโรงเรียน เรำจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดที่เกิดจำกกำรที่บตัรสญูหำย เสยีหำยหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในบตัรนี ้  
 

Parent/Guardian 1 Name: ................................................................................. ......................................................... Signature: ................................................................................................    

Parent/Guardian 2 Name: .......................................................................................................................................... Signature: ................................................................................................  

 
 

OFFICE USE ONLY   (เฉพำะเจ้ำหน้ำทีเ่ท่ำน้ัน) 
Admin. Officer:…………………………………………………………………………..      Received Form Date:………………………….. 

                                Parent/Guardian Collected Date:………………………….. 

          Form to Student File Date:………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPS Van Transport Policy 

 

 

 
 

TRANSPORT REQUEST FORM 

แบบฟอร์มขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
 
SECTION 1 – Student Information (Student 1) 
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลของนักเรียน (คนที ่1) 
 
Student (English) Full Name: ……………………………………………………  Nickname: ………………………… Class: ……… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                     ชื่อเล่น                                                   ชั้น  
 
Student (Thai) Full Name: ………………………………………………………… Nickname: ………………………… Class: ……… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาไทย)                                                                                         ชื่อเล่น                                                    ชั้น 
 
SECTION 1 – Student Sibling Information (Student 2) 
ส่วนที่ 1 – ข้อมูลของนักเรียน (คนที ่2) 
 
Student (English) Full Name: ……………………………………………………  Nickname: ………………………… Class: ……… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)                                                                                     ชื่อเล่น                                                    ชั้น  
 
Student (Thai) Full Name: ………………………………………………………… Nickname: ………………………… Class: ……… 
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน (ภาษาไทย)                                                                                         ชื่อเล่น                                                    ชั้น 
 

SECTION 2 – Transport Information 
ส่วนที่ 2 – ข้อมูลส าหรับรถรับ-ส่ง 
 
Address.: ……………………………………………………… ………………………………… ………………………………………………………..…… 
ที่อยู่ 
 
Select 1  (เลือก 1 ข้อ) 

 Mornings – to school only  (รอบเช้า – มาส่งที่โรงเรียนเท่านั้น) 

 Afternoons – from school only  (รอบบ่าย – รับจากโรงเรียนมาทีบ่้านเท่านัน้)  

 Mornings and afternoons – to and from school  (รอบเช้าและรอบบา่ย – มาส่งที่โรงเรียนและมาส่งที่บา้น) 
 
Select 1  (เลือก 1 ข้อ) 

 My child is an Extra Class Package child  (บุตรหลานของข้าพเจ้าเรียนพิเศษ) 

 My child is a non- Extra Class Package child  (บุตรหลานของข้าพเจ้าไม่เรียนพิเศษ) 
 
 
SECTION 3 – Declaration 
ส่วนที่ 3 – ค าแถลง 
 
We understand the REPS Bus Policy and will ensure our child abides by all rules while traveling to and/or from School as well as while 
on any trips/visits.  
เราเข้าใจในนโยบายรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม และจะท าให้แน่ใจว่าบุตรหลานของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้อ ในขณะเดินทางไป และ/หรือ กลับจากโรงเรียน เช่นเดียวกับการ
เดินทาง หรือการไปทัศนศึกษาใดๆ  
We understand that safety is important and so students who misbehave, disrespect the driver, bus monitor, or student safety rep’s 
requests, or refuse to wear their seatbelts or follow other bus rules will be warned and eventually banned from using the school bus 
service (without refund).  At the School’s discretion, the child/ren may also be reprimanded such as detention, in-school suspension or 
other as deemed necessary and appropriate.  
เราเข้าใจว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญและหากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่เคารพคนขับ หรือผู้ดูแลรถหรือตัวแทนนักเรียนประจ ารถ หรือไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อ่ืนๆ ในการใช้รถรับ-ส่งของโรงเรียน นักเรียนจะถูกตักเตือนและในท้ายที่สุดโรงเรียนจะไม่ให้ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนอีกต่อไป (และไม่ได้รับเงินคืน) นอกจากนี้ นักเรียนอาจถูกลงโทษทางวินยัด้วย เช่นถูก
กักบริเวณ ถูกพักการเรียนอยู่ในโรงเรียน หรืออ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน 
As well as a license issued by Rayong Transport and frequent inspections both on and off the road, REPS has a strict contract with each 
and every school bus and drivers and bus monitors will be reprimanded should they be found to be not abiding by contractual 
obligations such as student safety, times of pick up and arrival at school, and bus health and safety (e.g. fire extinguishers, seatbelts etc.). 
Should you have any questions or concerns please do contact us at busservices@repsrayong.com.  
ใบอนุญาตออกโดยขนส่งระยองและมกีารตรวจสอบบ่อยครั้งทั้งในและนอกถนนโรงเรียน มีสัญญาอย่างเคร่งครัดกับรถโรงเรียน ผู้ขับขี่และคนดูแลเด็กของรถโรงเรียนจะถูกต าหนิหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา
ดังกล่าว (เช่นเครื่องดับเพลิง, เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ) หากมีค าถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อเราได้ที่ busservices@repsrayong.com 

    
Turn to next page (พลิกหน้าหลัง) 



 

REPS Van Transport Policy 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mother/Guardian 1 Name: _______________________________________ Signature:  ______________________________________  

ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง 1                      ลายเซ็น        

Father/Guardian 2 Name: : _______________________________________ Signature:  ______________________________________   

ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง 2                       ลายเซ็น    
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