ติดรูปถ่าย
ผู้สมัคร
ขนาด 1 นิ้ว

ENGLISH SUMMER Enrolment Form
 APRIL JULY  OCTOBER / Year
 GROUP  INDIVIDUAL
 Australia  New Zealand  Canada  Singapore  UK  USA
PERSONAL DETAILS

Name :

Surname :

Nickname :

Passport No :

Expiry Date :

Nationality :

Citizenship :

Student’s Mobile No :

Home Tel :

Email :

Father’s Name :

Mobile No :

Email :

Mother’s Name :

Mobile No :

Email :

Date of Birth :

/

/

Gender :
Home Address :

EDUCATION DETAILS
Where do you study?

Level:

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? :

Would you mind to have cats or dogs in the homestay?

 yes

 no

Would you mind to have young children in the homestay?

 yes

 no

Would you mind to have teenager boys in the homestay

 yes

 no

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?
If yes, please explain :

 yes

 no

TICK YOUR INTERESTS (More than one selection is allowed)
 Soccer

 Swimming

 Golf

 Tennis

 Dancing

 Music

 Painting

 Drawing

 Photography

 Watching TV

 Reading

 Computers

 Cooking

 Other : ________________________________________

 Stamp/Card collecting
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What would you like your new hosts to know about you?

Student’s Signature

Parent’s Signature

________________________________

________________________________

Student (_________________________________)

Parent (_________________________________)

Date ______/______/______
Date ______/______/______
Remark :
We cannot guarantee that all of your housing preferences will be met but the housing coordinator will use the information to
help arrange a compatible placement. ทางบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะสามารถจัดหาทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้ทงั้ หมด แต่เรา
จะข้อมูลทั้งหมดไปช่วยในการจัดหา Host ที่เหมาะสมให้แก่บุตรหลานของทานให้มากที่สุด

ขั้นตอนการสมัคร
1.
2.
3.

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
เตรียมสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จานวน 1 ชุด โดยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ
ชาระค่ามัดจา 30,000 บาทถ้วนภายในวันที่สมัคร

รายละเอียดเลขที่บัญชี OEG
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี

บริษัทโออีจี สตั๊ดดี้ อะบรอดจากัด
ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
ถนนวิทยุ
049 432 7585

* หลังจากการโอนเงินให้แจ้งยอดโอน ผ่านได้ 2 ช่องทาง
โดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน, เบอร์โทรติดต่อกลับ, ค่าเรียนของโครงการอะไร?
1. ผ่านทาง FAX : 02-263-3670
2. ผ่านทาง E-mail : Study@oeg.co.th

** เฉพาะเจ้าหน้าที่ **

เอกสารวีซ่า






Passport
ฟอร์มวีซ่า
รูปถ่าย 2 นิ้วฉากหลังขาว
จดหมายโรงเรียน
Transcript







จดหมายยินยอม+รับรองค่าใช้จ่าย
จดหมายรับรองการทางาน
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
Bank letter
ใบสูติบัตร (ฉบับภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ)

วันที่จอง/สมัคร
มัดจา
จ่ายเต็ม
อื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จากัด (Overseas Ed Group) แผนก Study Abroad
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2263-3661-9 กด 2 E-mail : Study@oeg.co.th
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