St. Stephen’s International School
English & Adventure Camp at Khao Yai 2018

ติดรูปถ่าย
ปั จจุบนั
ของนักเรียน
ผูส้ มัคร

สาขากรุงเทพ: 998 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 โทร. 02 513 0270-1 ต่อ 244 แฟกซ์. 02 513 8271
สาขาเขาใหญ่: 49, 49/1-3 หมู่ 4 ถนนธนะรัชต์ ตาบลหนองน้าแดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 086-4688040 แฟกซ์.044 365 019

Website: www.sis.edu / www.ststephen.ac.th

email: gee.t@sis.edu
วันทีส่ มัคร _________________

Pin No.
………….....

ใบสมัครแคมป์
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเล่น (ไทย/อังกฤษ)

วันเกิ ด

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศึกษาอยู่ที่

อายุ

เพศ

เลขที่บตั รประชาชน

กีฬาที่ชื่นชอบ

เรียนชัน้

จังหวัด

ข้อมูลผูป้ กครอง
ชื่อ-สกุลบิ ดา

อาชีพ

ที่อยู่

รหัสไปรษณี ย์

โทรศัพท์ ที่บา้ น

โทรศัพท์ ที่ทางาน

มือถือ

โทรสาร ที่บา้ น

โทรสาร ที่ทางาน

อีเมล์

ชื่อ-สกุลมารดา

อาชีพ

ที่อยู่

รหัสไปรษณี ย์

โทรศัพท์ ที่บา้ น

โทรศัพท์ ที่ทางาน

มือถือ

โทรสาร ที่บา้ น

โทรสาร ที่ทางาน

อีเมล์

*** ชื่อผูป้ กครองและโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้สะดวก ( โปรดระบุ ) ***

ท่านทราบข้อมูลแคมป์ ครังนี
้ ้ จากที่ ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Internet

sms

เว็บไซด์

ค่าใช้จ่าย 42,500 / คน

Central Bandidnoi

Central Card

นิ ตยสาร

Facebook

Camp A: 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2561 ( 3 สัปดาห์ )

โบชัวร์

นักเรียนเก่า

บูธแนะนา

เพื่อน

ป้ ายโฆษณา

ตึกไทยพาณิ ชย์ สนง.ใหญ่ อื่นๆ ....................................

Camp B: 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2561 ( 3 สัปดาห์ )

!!!Camp A: สมัครก่อน 31 ม.ค. 2561 (รับส่วนลด 500 บาท) สาหรับนักเรียน 30 คนแรก ที ช่ าระเงิ นเข้ามาแล้วเท่านัน้ !!!
!!!Camp B: สมัครก่อน 28 ก.พ. 2561 (รับส่วนลด 500 บาท) สาหรับนักเรียน 30 คนแรก ที ช่ าระเงิ นเข้ามาแล้วเท่านัน้ !!!

ขั้นตอนการสมัคร 1. ผูป้ กครองกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่ำเรี ยนโดยกำรโอนเงินมำยัง “ บริ ษทั แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด “ ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ สำขำรัชโยธิน”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 111-2-11627-2 พร้อมส่ งเอกสำรมำยัง Email: gee.t@sis.edu เพื่อยืนยันกำรสมัคร
2. เมื่อทำงโรงเรี ยนฯ ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสำรยืนยันกำรโอนเงิน ทำงโรงเรี ยนฯ จะส่ ง Email ยืนยันที่เรี ยนไปยังท่ำนผูป้ กครอง
3. การสมัครเรียนแคมป์ จะสมบูรณ์เมื่อท่ านผู้ปกครองได้ รับการยืนยันที่เรียนจากทางโรงเรียนฯ แล้ วเท่ านั้น
นโยบำยกำรยกเลิกกำรเข้ำร่ วมแคมป์ ทำงโรงเรี ยนฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เพื่อสำรองที่เรี ยนให้ผมู้ ีควำมประสงค์เข้ำเรี ยนเท่ำนั้น
- ท่ำนผูป้ กครองที่สมัครและชำระค่ำเรี ยนแล้ว แต่ทำกำรยกเลิกก่อน วันที่ 18 ก.พ. 61 (Camp A), 22 มี.ค. 61 (Camp B) ทำงโรงเรี ยนฯ ยินดีคืนเงิน 50% หรื อ
- ท่ำนผูป้ กครองที่สมัครและชำระค่ำเรี ยนแล้ว แต่ทำกำรยกเลิกตั้งแต่วนั ที่ 19 ก.พ. 61 (Camp A), 23 มี.ค. 61 (Camp B) เป็ นต้นไป ทำงโรงเรี ยนฯ จะไม่คืนค่ำเรี ยนไม่ว่ำกรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น

Note : Camp A ปฐมนิเทศ วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่ นส์ กรุงเทพฯ

Camp B ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
เข้าร่วมปฐมนิ เทศ

ไม่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศ

ลงชื่อ _________________________ (ผูป้ กครอง)
วันที่ ____________________

