KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG INTERNATIONAL
DEMONSTRATION SCHOOL

ADMISSION FORM
APPLY FOR

□ GRADE 6

□ GRADE 7

□ GRADE 8

□ GRADE 9

Citizenship

□ Thai

□ Foreigner

Gender

□ Male

□ Female

□ GRADE 10

Name (Thai): …………………………….…….…....... Last name (Thai): …………………….…………………………
Name (English): ……………………………………………………...……. Middle name: ………………….……………
Last name: …………………………………………………………………. Preference Name: …………………………
Nationality (สัญชาติ) :………………………………………….……… Birthdate (วันเกิด): ………..…………………..
D/M/Y
Citizen ID or Passport number (เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต * ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
................................................................................................................................................................................
Current School (โรงเรียนปั จจุบนั )
o Name …………………………………………………………………
o Type of school (ระบบการศึกษาของโรงเรียน)
□ International – UK Curriculum

□International – US Curriculum

□ International others ………………………………………………………..
□ Thai-English Program

□ Thai-Thai Program

□ Others ……………………………………………….

o Current Grade level (ระดับชัน้ เรียนปั จจุบนั ) …………………………….…………
Does the student require dormitory if enrolled at KMIDS? (นักเรียนต้องการใช้บริการหอพักหรือไม่?)
□ Yes

□ No

Does the student require school transportation to/from Airport Link Ladkrabang Station?
(นักเรียนต้องการใช้บริการรถโรงเรียนไป-กลับ ระหว่างโรงเรียนและสถานีแอร์พอร์ตลิง้ ค์ลาดกระบังหรือไม่?)
□ Yes

□ No

How did you find out about KMIDS? (ท่านทราบข่าวโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าจากช่องทางใด?)

............................................................................................................................................................................................
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MOTHER INFORMATION –

Citizenship

ข้อ มูล มารดา

□ Thai

□ Foreigner

Name (English) : …………………………………..………………Middle name:………………………………………..
Last name : . ……………………..………….………….……Nationality (สัญชาติ): ……..…..………….………………
Citizen ID or Passport number ( เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต * ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ )
................................................................................................................................................................................
Current Address ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

………………………………………………………….……………………………………………………
Permanent Address (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต**ในกรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
………………………………………………………………….………………………………………………………………
Email address
(อีเมล)………………………………………………………………………………………………………………………....
Mobile phone (เบอร์โทรศัพท์มอื ถือทีต
่ ดิ ต่อได้) :………………………………………………………………..………….
Education (ระดับการศึกษา)
□ Ph D ปริญญาเอก
□ Bachelor

□ Master ปริญญาโท

ปริญญาตรี

□ Other อื่นๆ โปรดระบุ .............................

Current Workplace (ทีท
่ างานปั จจุบนั ): ..............................................................................................................................
Business type ประเภทธุรกิจ : …………………………..…………..................................................…………
Position (ตาแหน่ง) ...........................................................Annual Income (รายได้ต่อปี )........................................
FATHER INFORMATION -

Citizenship

ข้อ มูล บิด า

□ Thai

□ Foreigner

Name (English) : ………………………………………….….…Middle name:……………………………….…………..
Last name : . ……………………………………………… Nationality (สัญชาติ): ……………………………..…………
Citizen ID or Passport number ( เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต * ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ )
....................................................................................................................................................................
Current Address ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

……………………………………………………..…………………………………………………….
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Permanent Address (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต**ในกรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
City (จังหวัด): …………………Country (ประเทศ) :………….……..Postcode (รหัสไปรษณีย)์ :………………….
Email address (อีเมล) ………………………………………………………………………………
Mobile phone (เบอร์โทรศัพท์มอื ถือทีต
่ ดิ ต่อได้) ………………………………………………………………..………
Education (ระดับการศึกษา)
□ Ph D ปริญญาเอก
□ Bachelor

□ Master ปริญญาโท

ปริญญาตรี

□ Other อื่นๆ โปรดระบุ .............................

Current Workplace (ทีท
่ างานปั จจุบนั ):
....................................................................................................................................................................
Business type ประเภทธุรกิจ : ……………………………………………………………………………
Position (ตาแหน่ง) ..................................................Annual Income (รายได้ต่อปี )..........................................
GUARDIAN INFORMATION -

ข้อ มูล ผู้ป กครอง

Relationship with applicants***หากผูป
้ กครองเป็ นบิ ดาหรือมารดาโปรดเลือกข้อมูลด้านล่าง แต่หากมิใช่โปรดกรอก

ข้อมูลด้านล่าง

Citizenship

□ ข้อมูลเดียวกับบิดา

□ ข้อมูลเดียวกับมารดา

□ Thai

□ Foreigner

Name (English) : …………………………………….…..…….…Middle name:……………….………………………..
Last name : . ………………………………………………….…Nationality (สัญชาติ): ……………………..…………
Citizen ID or Passport number ( เลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต * ในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ )
.............................................................................................................................................................................
Current Address ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั

…………………………………………………………………………………………………………..…
Permanent Address (ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต**ในกรณีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติ)
………………………………………………………………………………………………………….......................………
Email address
(อีเมล)…………………………………………………………………………………………..………………………......
Mobile phone (เบอร์โทรศัพท์มอื ถือทีต
่ ดิ ต่อได้) ………………………………………..….........…………
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Education (ระดับการศึกษา)
□ Ph D ปริญญาเอก
□ Bachelor

ปริญญาตรี

□ Master ปริญญาโท
□ Other อื่นๆ โปรดระบุ .............................

Current Workplace (ทีท
่ างานปั จจุบนั ):
....................................................................................................................................................................
Business type ประเภทธุรกิจ :

……………………………………………………………………………………...………………
Position (ตาแหน่ง) .................................................Annual Income (รายได้ต่อปี )...........................................

REQUIRED DOCUMENTS: เอกสารที่ตอ้ งจัดเตรียมในการสมัครสอบ
1. Student’s photo : 2 Photos (size 2 inches) / รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว

2. The copy of Transcript or Report card / ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
หรือทรานสคริปส์ทแ่ี สดงผลการเรียนอย่าง น้อย 1 ภาคเรียนล่าสุด
3. For the online application, you can download all required documents on
website, or send to the Admission if you apply at school
ท่านสามารถโหลดเอกสารบนเว็ปไซต์กรณีสมัครออนไลน์ หรือนามายืน่ ได้ทฝ่ี ่ ายงานรับสมัครนักเรียนหากสมัครทีโ่ รงเรียน
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