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ขนาดเสื้ อท่ีตอ้งการ (ระบุ)  ............ ........           วนัเดินทาง ...................................................................... 

 

ช่ือ-สกุลผูส้มคัร................................................................................................................................................................... 

Name/Surname …………………………………………………………………………………………………………………………….. Nickname …………………………………….… 

หมูเ่ลือด .............................  เพศ .............................. วนัเดือนปีเกิด................................................. อายุ ....................ปี 

ศาสนา ................................ เช้ือชาติ .............................สญัชาติ...................................โทรศพัทบ์า้น............................... 

โทรสาร ..................................................... มือถือ ...............................................Email ……………………………………………………………. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

ช่ือสถานศึกษา ................................................................................................................................................................... 

จงัหวดั ..................................................ศึกษาชั้น .................................สาขา......................................เกรด....................... 

ความสามารถพิเศษ        กีฬา        ดนตรี       ศิลปะป้องกนัตวั  ระบุ ........................................................................... 

โรคประจ าตวั         แพย้า / แพอ้าหาร-สตัวเ์ล้ียง ระบุ ....................................................................................       ไมม่ี 

ขอ้จ ากดัดา้นอาหาร / ท่ีพกั /อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................. 

ประสบการณเ์ดินทางไปต่างประเทศ 

ประเทศ .....................................................อายุ .................ปี ระยะเวลา..................... วตัถุประสงค.์................................. 

ประเทศ .....................................................อายุ .................ปี ระยะเวลา..................... วตัถุประสงค.์................................. 

นักเรียนมีคนรูจ้กัในประเทศตามโครงการน้ีหรือไม ่        ไมม่ี         มี  ระบุ .................................................................. 

บิดา......................................................................................................................  โทรศพัท.์.............................................. 

สถานท่ีท างาน ..................................................................................................... Email……………………………………………………………. 

มารดา..................................................................................................................  โทรศัพท.์.............................................. 

สถานท่ีท างาน ..................................................................................................... Email……………………………………………………………. 

ผูส้มคัรทราบโครงการ eest- summercamp จาก ................... ......................................................................................... 
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โครงการท่ีคาดวา่จะเขา้ร่วมในอนาคต       summercamp         ศึกษาต่อมธัยม/ปริญญาตรี         คอรส์ระยะสั้น  

โปรดระบุรายละเอียด / ประเทศ....................................................................................................................................... 

ผูป้กครองและผูส้มคัรไดท้ราบรายละเอียด ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆของโครงการฯขา้งตน้เป็นท่ีเรียบรอ้ย และพรอ้มปฏิบติั

ตามระเบียบ เง่ือนไขต่างๆของโครงการฯ  ( ผูป้กครองอนุญาตใหผู้ส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ และ กิจกรรมทั้งหมดกบั 

eest-education ได ้) 

ผูป้กครอง/บิดา/มารดา..............................................................    ผูเ้ดินทาง/ผูส้มคัร...................................................... 

(...............................................................................................) (.................................................................................) 

วนัท่ี......................................................................................... วนัท่ี........................................................................... 

 

เจา้หนา้ที่ : ค่าลงทะเบียน ........................................... บาท  หมายเหตุ : ……………………………….………….……………………………………. 

เอกสารประกอบการสมคัร/ยืน่ขอวีซ่า 

         หนังสือเดินทางผูส้มคัร อายุไมต่ า่กวา่ 6 เดือน      รูปถ่ายสีพ้ืนหลงัขาว  2 รูป      ใบเปล่ียนช่ือสกุล ถา้มี 

ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาสูติบตัร หรือส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดินทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้นบิดามารดา 1 ชุด 

ส าเนารายการเดินบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดือนของบิดาหรือมารดา หรือจดหมายรบัรองฐานะทางการเงิน 

หนังสือรบัรองการศึกษาจากโรงเรียน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

หนังสือยินยอมใหเ้ดินทาง กรณีผูเ้ดินทางอายุนอ้ยกวา่ 17 ปี  

ค่าลงทะเบียนช าระเบ้ืองตน้  40,000 บาท  ณ วนัสมคัร/วนัลงทะเบียน  (ช าระส่วนท่ีเหลือวนัปิดรบัสมคัร) 

ช าระผ่าน 

       ธนาคารกสิกรไทย  ในนาม   Excellent  Education    เลขท่ี  043 -2-26585-6   สาขา สุขสวสัด์ิ 

       ธนาคารไทยพาณิชย ์ ในนาม Excellent  Education  เลขท่ี  135 -2-07722-0   สาขา ดาวคนอง 

               ช าระสด          บตัรเครดิต ธนาคาร  .................................................................. เลขท่ี ..................................... 

นัดช าระส่วนท่ีเหลือ จ านวน .................................................. บาท ในวนัท่ี ........................................หรือวนัปิดรบัสมคัร 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ี .................................................................................  วนัท่ี ....................................................................... 

 

กรณีช ำระผ่ำนธนำคำร กรุณำแฟกซห์ลกัฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบยีน พรอ้มใบสมคัรมำที่  02-893-9730  หรอืแนบไฟล์

สง่ email : eest-teacher2@hotmail.com  กรุณำสง่หลกัฐำนกำรสมคัรที่   eest-education  :  110/71   ม.11   

ถนนเอกชยั  แขวงบำงขุนเทยีน  เขตจอมทอง  กทม. 10150                      www.eest-education.com 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่านิวซีแลนด ์
( กรณุาจดัส่งก่อนวนัปิดรบัสมคัร   เพ่ือป้องกนัปัญหาการด าเนินการวีซ่าค่ะ ) 

 

เอกสารผูเ้ดินทาง  

รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว 4 รูป ขนาด 2 น้ิว (กวา้ง 4.5 ซม. X ยาว 3.5 ซม.) ภาพถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน ชุดนักเรียน 

หนังสือเดินทางฉบบัจริง อายุมากกวา่ 6 เดือน(นับจากวนัส้ินสุดการเดินทาง) + ส าเนา 1ชุด ทุกหน้าท่ีมีตราประทบั 

ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด  

ส าเนาบตัรประชาชน   (กรณียงัไมม่ีบตัรประชาชนใชส้ าเนาสูติบตัร)  1 ชุด  

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  (ถา้มี) 1 ชุด  

หนังสือรบัรองสถานภาพการศึกษาฉบบัภาษาองักฤษ  ออกโดยโรงเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ (ฉบบัจริง) 

หนังสือรบัรองการเป็นบุตรบุญธรรม หรือ หนังสือรบัรองการดูแลบุตร   (ถา้มี) 
 

เอกสารผูป้กครอง  (บิดาและมารดา)  

ส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา  และมารดา  

ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา  และมารดา  

ส าเนา ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล  (ถา้มี)  1 ชุด  

ส าเนาบญัชีธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน  

หรือ  หนังสือรบัรองฐานะทางการเงิน / Bank Statement ฉบบัภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคาร (ฉบบัจริง )  

หลกัฐานการท างาน  (ส าหรบัผูท้ าการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหก้บัผูเ้ดินทาง)  

- กรณีเจา้ของธุรกิจ / ประกอบธุรกิจส่วนตวั     ส าเนาหนังสือจดทะเบียนการคา้/ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทฯ 

- กรณีพนักงาน / ขา้ราชการ                        หนังสือรบัรองการท างาน  ฉบบัภาษาองักฤษ  (ฉบบัจริง)   

หมายเหต ุ: 

-  เอกสารส าเนาทุกฉบบั  กรุณา รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  พรอ้มลายเซ็นตต์รงตามหนา้หนังสือเดินทาง 

-  เอกสารทุกฉบบั  โปรดตรวจสอบช่ือสกุล สะกดตรงตามหนา้หนังสือเดินทาง ทั้งผูป้กครอง และผูเ้ดินทาง 

(กรุณาแนบช่ือสกุลตามหน้าหนังสือเดินทางของผูป้กครอง และผูเ้ดินทาง ใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีด าเนินการขอเอกสาร) 

- เอกสารท่ีด าเนินการขอจากหน่วยงานต่างๆ อายุเอกสารไมค่วรเกิน 30 วนั 

 

เอกสารเพิ่มเตมิ  (กรุณาขอรบัจาก eest-education) 

1. แบบฟอรม์การขอวีซ่า หนา้ 13  Section I  ผูเ้ดินทางกรุณาเซ็นตช่ื์อในช่อง  Signature of principal applicant   

(หากผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 17 ปี  บิดาหรือมารดาสามารถลงชื่อแทนได)้   และ ในช่อง Signature of parent or guardian if 

principal applicants is under 18  years of age บิดาหรือมารดากรุณาเซ็นตช่ื์อ (ควรเป็นเจา้ของบญัชีเงินฝาก)  

2. Consent  Letter    กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 17 ปี   บิดาและมารดากรุณาลงลายมือช่ือในหนังสืออนุญาตให้

นักเรียนเดินทางไปนิวซีแลนด์   

3.  หนงัสือมอบอ านาจ  ( Letter of Authority )  ผูเ้ดินทางกรุณาเซ็นตช่ื์อในช่อง  Applicants ’s signature 
 
 

กรณุาจดัสง่เอกสารท ัง้หมด ที ่

eest – education. 
110/71    ม.11    ถนนเอกชยั    แขวงบางขนุเทยีน  

เขตจอมทอง     กทม.    10150     โทร.  02-8939729 


