เลขที่ใบสมัคร ..........................
ว/ด/ป ที่สมัคร .........................
(...) บางเขน (...) พหุภาษา (...) นานาชาติ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ใบสมัครโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
APPLICATION FORM
ข้าพเจ้าขอสมัครโครงการ

 1. Beijing, CHINA
 2. Sydney, AUSTRALIA
 3. Harrow House, UK

 4. Tokyo, JAPAN
 5. Oxford International, UK
 6. Auckland, NEW ZEALAND

โปรดติดรูป
นักเรียนชั้นปัจจุบนั
ขนาด 1 นิ้ว

I ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (โปรดกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตัวบรรจง และใช้ปากกาสีนา้ เงินเท่านั้น)
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ น.ส.) ................................................................................................................................................
ชั้น (ระบุห้องด้วย)......................... ชื่อเล่น..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด............................................ อายุ.........ปี..........เดือน
(ตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
วันหมดอายุ .........................................................
เลขที่ Passport
วันหมดอายุ .........................................................
เป็นนักเรียนสาธิตเกษตรฯ  โครงการการศึกษาพหุภาษา  โครงการปกติ (บางเขน)  โครงการการศึกษานานาชาติ (IP)
หรือ  โรงเรียนอื่นๆ (ระบุชื่อโรงเรียน)................................................................................................................................................
E-mail ของนักเรียน : .……...………………………………………………………………..…...........…………….…………………………………………………….
อาหารที่แพ้หรือรับประทานอาหารไม่ได้.................................................................................................................................................
แพ้ยา ................................................................................ มีโรคประจาตัว คือ......................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก : เลขที่......................................หมู่ที่..............................ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร............................................................
ซอย.....................................................ถนน.............................................................. แขวง/ตาบล..........................................................
เขต/อาเภอ.....................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................
โทรศัพท์บา้ น..................................................................... โทรศัพท์มือถือนักเรียน.................................................................................
II ข้อมูลครอบครัว
ชื่อผู้ปกครอง : บิดา.......................................................................................................... อาชีพ.............................................................
E-mail address...................................................................................... โทรศัพท์มือถือ................................................................
ชื่อผู้ปกครอง : มารดา....................................................................................................... อาชีพ............................................................
E-mail address...................................................................................... โทรศัพท์มือถือ................................................................
มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด..........คน นักเรียนมีพี่น้อง........คน เป็นชาย.......คน หญิง........คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่..........
III ข้อมูลการศึกษา เกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา........... เกรดเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ.......... ภาษาญีป่ ุ่น..........  ภาษาจีน...........
ผลการเรียนของนักเรียน  ผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา  ไม่ผ่านเกณฑ์ (0, ร, มส, มผ,) ในรายวิชา.........................................
ทั้งนี้ 




1. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน มาด้วย 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. แนบสาเนาหน้าแรกของ Passport มาด้วย 1 ฉบับ (Passport มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 9 เดือนนับจากวันเดินทาง)
3. โอนเงินมัดจา 30,000 บาท (โครงการฯ ที่ 1 - 4 และ 6) ให้โรงเรียน ในวันที่........................................
4. โอนเงินมัดจา 40,000 บาท (เฉพาะโครงการฯ ที่ 5) ให้โรงเรียน ในวันที่........................................

ลงชื่อ (นักเรียน)............................................................. (ตัวบรรจง)
ลงชื่อ (ผูป้ กครอง).......................................................... (ตัวบรรจง)
วัน/เดือน/ปี ที่ส่งสมัคร.......................................

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เอกสารแนะนาการสมัคร
โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ที่เปิดรับสมัคร
มีจานวนทั้งสิน้ 6 โครงการ คือ
ชื่อโครงการ
1. Beijing Union University, Beijing, CHINA
2. Lloys International College, Sydney, AUSTRALIA

ระยะเวลา

จานวนรับ

ค่าใช้จา่ ย

29 มี.ค. –

20 – 25 คน

69,500.-

18 เม.ย. 62

(ป.5 – ม.5)

31 มี.ค. – 27 เม.ย. 62

15 – 22 คน

169,000.-

(ป.5 – ม.5)
3. Harrow House International College, Dorset, UK
พร้อมศึกษานอกสถานที่ Paris, France
4. Japan Tokyo International School, Tokyo, JAPAN พร้อมศึกษา

4 เม.ย. –

15 – 20 คน

2 พ.ค. 62

(ป.5 – ม.5)

8 – 28 เม.ย. 62

15 – 20 คน

นอกสถานที่ Tokyo Disneyland (เฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น)*
5. Oxford International English School, Brighton, UK

(นักเรียนต้องมีอายุ 12 ปี บริบูรณ์ ขึน้ ไป)

99,500.-

(ม.1 – ม.5)*
7 เม.ย. -5 พ.ค. 62

(นักเรียนต้องมีอายุ 12 ปี บริบูรณ์ ขึน้ ไป)
6. Westlake Boys and Girls High School, Auckland, NEW ZEALAND

219,000.-

15 – 20 คน

197,500.-

(ม.1 – ม.5)**
27 เม.ย. –

15 – 20 คน

25 พ.ค. 62

(ม.1 – ม.5)***

169,000.-

ขั้นตอนการสมัคร
1. รับใบสมัคร ที่ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชัน้ 2 อาคารอานวยการ หรือ งานธุรการ (โครงการการศึกษา
พหุภาษา) ห้องธุรการ ชัน้ 1 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ บางเขน กรุงเทพฯ พร้อมกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่าย
(ที่เป็นปัจจุบัน) ในใบสมัครให้เรียบร้อย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านั้น
2. ส่งสาเนาเอกสารที่กาหนดพร้อมใบสมัคร ดังนี้

2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน โดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 สาเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง (Passport) โดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(Passport ต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 9 เดือนนับจากวันเดินทาง)
.../3. โอนเงินมัดจา

-2–

3. โอนเงินมัดจาค่าใช้จ่ายโครงการที่ 1 – 4 และ 6 จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

โอนเงินมัดจาค่าใช้จ่ายโครงการที่ 5 จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ให้โรงเรียนภายในวันเวลาที่กาหนด ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 **มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์**
ชื่อบัญชี: “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่องานวิเทศสัมพันธ์”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร ชลบุรี เลขบัญชี 447-1-14149-4
หลังการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนให้โรงเรียนรับทราบ เพื่อการตรวจสอบเอกสารการเงิน
4. โอนเงินส่วนที่เหลือของโครงการฯ ที่ท่านสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
และส่งสาเนาการโอนเงินส่วนที่เหลือโครงการฯ ให้โรงเรียนรับทราบ เพื่อการตรวจสอบเอกสารการเงิน
หมายเหตุ : หากท่านผู้ปกครองโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดนาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุช่อื นักเรียนให้แก่
ฝ่ายรับสมัคร หรือโทรสาร 038 214 580 (ชลบุรี) เพื่อการตรวจสอบการโอนเงิน จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมโปรดติดต่อโดยตรง ได้ที่
- อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ
1. Beijing Union University, Beijing, CHINA : อาจารย์สุทิศา น้าขาว โทรศัพท์ 09 5769 5326
2. Lloys International College, Sydney. AUSTRALIA : อาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ โทรศัพท์ 06 1663 9154

3. Harrow House International College, Dorset, UK พร้อมศึกษานอกสถานที่ Paris, France:
อาจารย์พัชราภรณ์ กัณหาทอง โทรศัพท์ 08 1394 6246
4. Japan Tokyo International School, Tokyo, JAPAN : อาจารย์ยอดสวรรค์ อิกูจิ โทรศัพท์ 08 1839 5702
5. Oxford International English School, Brighton, UK: อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง โทรศัพท์ 09 2453 6698

6. Westlake Boys and Girls High School, Auckland, New Zealand: อาจารย์วราภรณ์ บุญประสิทธิ์ โทรศัพท์ 06 2628 9453
-

ชลบุรี : งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายรับสมัคร) ชั้น 2 อาคารอานวยการ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038–458-701 - 3 ต่อ 4206 (อ.ฐิตยา ศกุนตะมาลิก)
หรือ 4212 (คุณกัญญ์ชลา เถาว์โท) โทรสาร 038–214-580

-

กรุงเทพฯ : งานธุรการ (โครงการการศึกษาพหุภาษา) ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 1
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 – 942 – 8811 (คุณจิตสุภา ฉุยอุดม) โทรสาร 02 – 942 – 8811

