Application

SummerCamp

eest-education

Australia

ขนาดเสื้ อที่ตอ้ งการ (ระบุ) ....................

วันเดินทาง ......................................................................

ชื่อ-สกุลผูส้ มัคร...................................................................................................................................................................
Name/Surname …………………………………………………………………………………………………………………………….. Nickname …………………………………….…
หมูเ่ ลือด ............................. เพศ .............................. วันเดือนปี เกิด................................................. อายุ ....................ปี
ศาสนา ................................ เชื้ อชาติ .............................สัญชาติ...................................โทรศัพท์บา้ น...............................
โทรสาร ..................................................... มือถือ ...............................................Email …………………………………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

eest-education

ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................................
จังหวัด ..................................................ศึกษาชั้น .................................สาขา......................................เกรด.......................
ความสามารถพิเศษ
โรคประจาตัว

กีฬา

ดนตรี

ศิลปะป้ องกันตัว ระบุ ...........................................................................

แพ้ยา / แพ้อาหาร-สัตว์เลี้ ยง ระบุ ....................................................................................

ไม่มี

ข้อจากัดด้านอาหาร / ที่พกั /อื่นๆ ระบุ .............................................................................................................................
ประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศ
ประเทศ .....................................................อายุ .................ปี ระยะเวลา..................... วัตถุประสงค์..................................
ประเทศ .....................................................อายุ .................ปี ระยะเวลา..................... วัตถุประสงค์..................................
นักเรียนมีคนรูจ้ กั ในประเทศตามโครงการนี้ หรือไม่

ไม่มี

มี ระบุ ..................................................................

บิดา...................................................................................................................... โทรศัพท์...............................................
สถานที่ทางาน ..................................................................................................... Email…………………………………………………………….
มารดา.................................................................................................................. โทรศัพท์...............................................
สถานที่ทางาน ..................................................................................................... Email…………………………………………………………….
ผูส้ มัครทราบโครงการ eest- summercamp จาก ................... .........................................................................................
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Application

SummerCamp

eest-education
โครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต

Australia

summercamp

ศึกษาต่อมัธยม/ปริญญาตรี

คอร์สระยะสั้น

โปรดระบุรายละเอียด / ประเทศ.......................................................................................................................................
ผูป้ กครองและผูส้ มัครได้ทราบรายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของโครงการฯข้างต้นเป็ นที่ เรียบร้อย และพร้อมปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ เงื่อนไขต่างๆของโครงการฯ ( ผูป้ กครองอนุ ญาตให้ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการฯ และ กิจกรรมทั้งหมดกับ
eest-education ได้ )
ผูป้ กครอง/บิดา/มารดา.............................................................. ผูเ้ ดินทาง/ผูส้ มัคร......................................................
(...............................................................................................) (.................................................................................)
วันที่.........................................................................................

วันที่...........................................................................

เจ้าหน้าที่ : ค่าลงทะเบียน ........................................... บาท หมายเหตุ : ……………………………….………….…………………………………….
เอกสารประกอบการสมัคร/ยืน่ ขอวีซ่า
หนังสือเดินทางผูส้ มัคร อายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว 2 รูป ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ถ้ามี
สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาสูติบตั ร หรือสาเนาบัตรประชาชนผูเ้ ดินทาง
สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 1 ชุด
สาเนารายการเดินบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือนของบิดาหรือมารดา หรือจดหมายรับรองฐานะทางการเงิน
หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
หนังสือยินยอมให้เดินทาง กรณีผูเ้ ดินทางอายุนอ้ ยกว่า 17 ปี
ค่าลงทะเบียนชาระเบื้ องต้น 40,000 บาท ณ วันสมัคร/วันลงทะเบียน (ชาระส่วนที่เหลือวันปิ ดรับสมัคร)
ชาระผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย ในนาม Excellent Education เลขที่ 043 -2-26585-6 สาขา สุขสวัสดิ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม Excellent Education เลขที่ 135 -2-07722-0 สาขา ดาวคนอง
ชาระสด
บัตรเครดิต ธนาคาร .................................................................. เลขที่ .....................................
นัดชาระส่วนที่เหลือ จานวน .................................................. บาท ในวันที่ ........................................หรือวันปิ ดรับสมัคร
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ................................................................................. วันที่ .......................................................................

กรณี ชำระผ่ำนธนำคำร กรุณำแฟกซ์หลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียน พร้อมใบสมัครมำที่ 02-893-9730 หรือแนบไฟล์
ส่ง email : eest-teacher2@hotmail.com กรุณำส่งหลักฐำนกำรสมัครที่ eest-education : 110/71 ม.11
ถนนเอกชัย แขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150
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www.eest-education.com

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
( กรุณาจัดส่งก่อนวันปิดรับสมัคร เพื่อป้ องกันปัญหาการดาเนินการวีซ่าค่ะ )
เอกสารผูเ้ ดินทาง
รูปถ่ายสี พื้ นหลังขาว 4 รูป ขนาด 2 นิ้ ว (กว้าง 4.5 ซม. X ยาว 3.5 ซม.) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ชุดนักเรียน
หนังสือเดินทางฉบับจริง อายุมากกว่า 6 เดือน(นับจากวันสิ้ นสุดการเดินทาง) + สาเนา 1ชุด ทุกหน้าที่มีตราประทับ
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด + สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน (กรณียงั ไม่มีบตั รประชาชนใช้สาเนาสูติบตั ร) 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ (ฉบับจริง)
หนังสือรับรองการเป็ นบุตรบุญธรรม หรือ หนังสือรับรองการดูแลบุตร (ถ้ามี)
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกจากเขต หรืออาเภอที่อาศัยอยู่

เอกสารผูป้ กครอง (บิดาและมารดา)
สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา
สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา
สาเนา ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
สาเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
หรือ หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน / Bank Statement ฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคาร (ฉบับจริง )
หลักฐานการทางาน (สาหรับผูท้ าการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทาง)
- กรณีเจ้าของธุรกิจ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว สาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/สาเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
- กรณีพนักงาน / ข้าราชการ
หนังสือรับรองการทางาน ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
หมายเหตุ :
- เอกสารสาเนาทุกฉบับ กรุณา รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็นต์ตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง
- เอกสารทุกฉบับ โปรดตรวจสอบชื่อสกุล สะกดตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง ทั้งผูป้ กครอง และผูเ้ ดินทาง
(กรุณาแนบชื่อสกุลตามหน้าหนังสือเดินทางของผูป้ กครอง และผูเ้ ดินทาง ให้หน่ วยงานต่างๆ ที่ดาเนิ นการขอเอกสาร)
- เอกสารที่ดาเนิ นการขอจากหน่ วยงานต่างๆ อายุเอกสารไม่ควรเกิน 30 วัน

เอกสารเพิ่มเติม (กรุณาขอรับจาก eest-education)
1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
2. หนังสือมอบอานาจ ( Letter of Authority )
่ เอกสารทงหมด
กรุณาจ ัดสง
ั้
ที่

eest – education.
ั
110/71 ม.11 ถนนเอกชย
แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กทม. 10150 โทร. 02-8939729

eest-education

กรุณาระบุขนาดเสื้อโครงการฯ สาหรับน้ องๆ ในใบสมัครค่ะ
เสื้อโครงการฯ สาหรับสวมใส่ในวันเดินทาง ไป-กลับ ค่ะ

ขนาด No. 1

รอบ อก

= 32 ”

ขนาด No. 2

รอบ อก

= 34 ”

ขนาด No. 3

รอบ อก

= 36 ”

ขนาด No. 4

รอบ อก

= 38 ”

ขนาด No. 5

รอบ อก

= 40 ”

ขนาด No. 6

รอบ อก

= 42 ”

ขนาด No. 7

รอบ อก

= 44 ”

ขนาด No. 8

รอบ อก

= 46 ”

ขนาด No. 9

รอบ อก

= 48-49 ”

ขอบคุณค่ะ

