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Australia School : ………………………………………….…..
Date วันเดินทาง : ……………………………..………………….……
Polo Size ขนาดเสือ้ รอบ อก : …………………………….….… นิว้ .

ชื่อ – สกุลผูส้ มัคร / ผูเ้ ดินทาง ............................................................................................................................................
Name/Surname …………………………………………………………………………………… Nick Name……..…….……..........………..

หมูเ่ ลือด ........................ วันเดือนปี เกิด ............................................................. อายุ ....................ปี เพศ ......................
ศาสนา.................................... เชือ้ ชาติ .......................... สัญชาติ ......................... โทรศัพท์บา้ น ...................................
มือถือ .............................................

Email …………………………..………………….………….. IG …………..…..………………...

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
สถานศึกษา......................................................................................................... จังหวัด ....................................................
กาลังศึกษา

จบการศึกษา ชัน้ . .......................... สาขา .................................................... เกรดเฉลีย่ ...................

ความสามารถพิเศษ

ดนตรี

กีฬา

ศิลปะป้ องกันตัว

อื่นๆ ระบุ ..................................................................

ข้อจากัดด้านอาหาร / ทีพ่ กั / สัดว์เลีย้ ง / อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................
โรคประจาตัว

แพ้ยา / แพ้อาหาร / ภูมแิ พ้อ่นื ๆ ระบุ ...........................................................................................

ไม่ม ี

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเทศ ......................................................... อายุ ............... ปี ระยะเวลา ........................ วัตถุประสงค์ ...........................
ประเทศ ......................................................... อายุ ............... ปี ระยะเวลา ........................ วัตถุประสงค์ ...........................
นักเรียนมีคนรูจ้ กั ในโครงการนี้หรือไม่ ระบุ ...........................................................................................................................
นักเรียนมีคนรูจ้ กั ในประเทศตามโครงการนี้หรือไม่ ระบุ .........................................................................................................
Page 1
-

Application SummerCamp / Individaul /
Exchange Program Australia.

eest-education

ชื่อ – สกุล บิดา ....................................................................................................... โทรศัพท์ ...........................................
สถานทีท่ างาน ………………………………………………………………… Email……...................................................…
ชื่อ – สกุล มารดา .................................................................................................... โทรศัพท์ ...........................................
สถานทีท่ างาน ………………………………………………………………… Email……...................................…….…….....
ผูส้ มัครทราบโครงการ eest-education สื่อ ......................................... บุคคลแนะนา ระบุ......................................................
โครงการทีค่ าดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต

SummerCamp

ศึกษาต่อมัธยม / ปริญญาตรี

คอร์สระยะสัน้

โปรดระบุ รายละเอียด / ประเทศ .........................................................................................................................................
ผูป้ กครองและผูส้ มัครได้ทราบรายละเอียด ตลอดจนเงือ่ นไขต่างๆของโครงการฯข้างต้นเป็ นทีเ่ รียบร้อย และพร้อมปฏิบตั ติ าม
ระเบียบเงือ่ นไขต่างๆของโครงการ ( ผูป้ กครองอนุ ญาตให้ผเู้ ดินทางเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมทัง้ หมดกับ eest-education )
ผูป้ กครอง บิดา / มารดา ............................................................. ผูเ้ ดินทาง/ผูส้ มัคร .......................................................
(
)
(
)
วันที่ ......................................................................................... วันที่ ...............................................................................

เจ้าหน้าที่ ค่าลงทะเบียน ................................... บาท หมายเหตุ ....................................................................................
เอกสารประกอบการลงทะเบียน / หลักฐานการสมัคร :
สาเนาหน้าหนังสือเดินทางผูส้ มัคร อายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันสิน้ สุดการเดินทาง
สาเนาทรานสคริปปั จจุบนั
สาเนาหน้าหนังสือเดินทางผูป้ กครอง 1 ท่าน
ภาพถ่ายผูเ้ ดินทาง ( สามารถนาสมาร์ทโฟนถ่ายภาพแนบลงใบสมัครได้)
ค่าลงทะเบียนเบือ้ งต้น 40,000 บาท ชาระ ณ วันสมัคร / วันลงทะเบียน ( ชาระส่วนที่ เหลือวันปิ ดรับสมัคร )
ชาระผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย

ในนาม Excellent Education เลขที่

043 – 2 – 26585 - 6
135 - 2 – 07722 - 0

สาขาสุขสวัสดิ ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในนาม Excellent Education เลขที่
สาขาดาวคะนอง
CASH
อื่นๆ ..............................................................................................................................................
กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาแนบใบสมัคร /หลักฐานการสมัคร /หลักฐานชาระค่าสมัคร ส่งผ่าน Line ID : eest-ed
หรือ Email: eest-education@hotmail.com เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั เอกสารข้างต้นแล้ว ทาการติดต่อกลับตามข้อมูลใบสมัคร
ค่ะ
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