
 
 

     

  
  
 

  
NEW ZEALAND ENGLISH SUMMER 7 – 27 October 2017 Enrolment Form 
PERSONAL DETAILS 
Surname/Family Name :________________________________________________________________________________ 
Given Names :_____________________________________________Nick Name : ________________________________ 
Date of Birth (day/month/year) :________/________/_________Passport Number :_______________________________ 
Nationality :___________________________________________Citizenship :______________________________________ 
Home Address :________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Telephone Number :________________________Mobile Number :______________Email:___________________________ 
Father’s Name :____________________________Mobile Number :______________ Email:___________________________ 
Mother’s Name :____________________________Mobile Number :______________ Email:___________________________ 

 
EDUCATION DETAILS 

Which year are you studying ?  M1_____ M2_____ M3_____ M4_____ M5_____ M6_____ 
Where do you study ?___________________________________________________________________________________ 
How many years have you been studying English ?_________________________________________________________ 

GENERAL INFORMATION 
 Is this your first trip abroad ?   yes     no 

 If no, where have you been ?______________________________________________________________________ 

 For how long ?___________________________________________________________________________________ 

 Are you allergic to animals ?   yes     no    If yes, which kind ?____________________________ 

 Do you smoke ?     yes     no 

 Are you a vegetarian ?    yes     no 

 Are there any foods you do not eat ?  yes     no    If yes, please explain :_________________________ 

 Do you have any mental disabilities, allergies, dietary or physical restrictions ?     
      yes     no   If yes, please explain :_____________________________________________________________ 

 

ติดรูปถ่าย 

ผู้สมัคร 

ขนาด 1 นิว้ 



 
 
 
Tick your interests 
_____Soccer          _____Swimming          _____Golf           _____Tennis          _____Dancing       _____Music 
_____Painting         _____Drawing             _____Photography   _____Watching TV _____Reading      _____Computers 
_____Stamp/Card collecting                    _____Cooking            _____Other_______________________________________ 
Signature :____________________________________________Date :_____________________________________________ 
Signature :____________________________________________Signature :_________________________________________ 
Father       (__________________________________________)  Mother      (_______________________________________) 
 

หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมัคร 
1. รูปถ่าย 1 รูป   
2. ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของนกัเรียนโดยพาสปอร์ตจะตอ้งมีอายเุหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง 
3. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น 
4. ส าเนาใบโอนเงินค่ามดัจ า  30,000 บาท  

***** การสมคัรสมบูรณ์เม่ือได้รับเอกสารครบถ้วนตาม รายการด้านบน         
 

      วธีิและขั้นตอนการสมัคร New Zealand Summer 2017,  7 -  27 ตุลาคม  2560. 

 
1. สมคัรดว้ยตนเอง โปรดกรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นพร้อมช าระคา่มดัจ าการเขา้ร่วมโครงการจ านวน 30,000 บาท* ในวนัท่ีสมคัร ส่วนค่าธรรมเนียม
หลกัสูตรท่ีเหลือ ตอ้งช าระภายในวนัท่ี  15  กนัยายน  2560. 
  
2. กรุณาส่งเอกสารการสมคัรทาง  Email พร้อมใบโอนเงินค่ามดัจ า ตามรายละเอียดบญัชีดา้นล่างน้ี 
รายละเอียดการโอนเงินค่าโปรแกรม 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี เลขทีบ่ัญชี 

     กสิกรไทย จ ำกดั     รำชด ำริ นำย นิธิวัฎ  ชัยชนะศิริ    042-2845-720 

  

3. หมดเขตรับสมคัรวนัท่ี  01  กนัยายน  2560  หรือ จนกวา่จะมีผูส้มคัรครบจ านวน (รับจ านวนจ ากดั) 
  
4. หลงัจากปิดรับสมคัรและไดรั้บช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทาง บริษทัจะท าการนดัหมายนกัเรียนท่ีสมคัรทุกท่านใหม้าท าการปฐมนิเทศ ซ่ึงวนั 
เวลาและสถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
  
หมายเหตุ * เงินค่ามดัจ า จะน าไปใชเ้พ่ือส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบินและค่าเรียน ดงันั้นทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจ านวนน้ี ไม่วา่กรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
 
 
 



 
 

เตรยีมเอกสารยืน่วซีา่โครงการ Summer NZ 
 
เอกสารของนักเรยีน 
 
1. Passport ตัวจรงิ พรอ้ม copy 1 ใบ 
2. Passport เลม่เกา่ ทัง้หมด (ถา้ม)ี 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น , ส าเนาบตัรประชาชน และ ใบเปลีย่นชือ่นามสกลุ (ถา้ม)ี 
4. สตูบิตัร  
5. ใบรับรองสถานะการเป็นนักเรยีนจากโรงเรยีน/ ผลการเรยีน (ฉบบัจรงิ) 
6. รปูถา่ย 2 นิว้ 2 รปู (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
7. การกรอกวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการให ้

 

  
เอกสารของ Sponsor (บดิา หรอื มารดา) 
 
1. ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ใบรับรองการท างาน หรอื ส าเนาใบจดทะเบยีนการคา้/ ธรุกจิ 
3. ใบสมรส ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ (ถา้ม)ี 
4. ใบรับรองฐานะทางการเงนิ (ธนาคารออกใหค้ะ่ ใหเ้จา้ของบญัชยีืน่ขอเอกสารทีธ่นาคารคะ่) 
5. Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนจากธนาคาร 
 
 
เอกสารเพิม่เตมิ 
 

1. ใบ PARENTAL CONSENT FORM (จะสง่ใหห้ลังจากไดรั้บใบสมคัรแลว้) 
2. ใบ Sponsor Letter Form                                 “ 
 
 
____________________________________________________________________  
 
 สอบถามเพิม่เตมิรายละเอยีดกบัเจา้หนา้ที ่เลอรน์นิง่เคริฟ์  โทร 02943 8380 / 081-7018574-75. 


