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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 7
( Short Exchange Program )
เรียน

ผู้สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ทุกท่าน

จาก

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่

14 ธันวาคม 2562

เรื่อง

ขั้นตอนการรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 7

ขั้นที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 Engenius International ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์ www.engenius.co.th และประกาศผล
สอบที่โรงเรียนของท่าน ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือยืนยันจาก Engenius International อีกครั้ง (ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทันที หลังจากทราบผลคะแนนสอบ)
ขัน้ ที่ 2 เมื่อท่านสอบผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนมีสิทธิ์รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้นเป็นเวลา 3 – 5
สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสหรัฐอเมริกา, และประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนมีนาคมและ
เมษายน
2563
ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารโปรแกรมกิจกรรมการเดินทางของแต่ละประเทศ
จากทางเว็บไซต์
www.engenius.co.th หรือ Facebook : Engenius International เพื่อประกอบการพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ขั้นที่ 3 ท่านสามารถยืนยันใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ด้วยการ ชาระเงินลงทะเบียนจานวน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
โดยสามารถชาระค่ายืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นาง
เหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 045-566-5382 แล้วส่งอีเมล์หลักฐานการชาระการยืนยันสิทธิ์และใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
โดยผ่านทางอีเมล engenius_payment@yahoo.com (ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 27
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563)
ขั้นที่ 4 เมื่อท่านชาระเงินลงทะเบียนแล้วทางโครงการจะจัดส่งใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการกรอกประวัติส่วนตัว
และติดรูปภาพครอบครัว, ภาพกิจกรรม เพื่อให้เป็นข้อมูลในการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ส่งไปยังองค์กรต่างประเทศ และรายการ
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ท่านเพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมเอกสารยื่นคาร้องขอวี
ซ่าส่งให้ทางโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับจดหมาย) พร้อมชาระเงินงวดที่ 2 (เงินสมทบทุนบางส่วนตามลาดับในแต่ละ
ประเทศที่ท่านเลือกภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)
ขั้นที่ 5 เดือนมกราคม Engenius International จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ (วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) พร้อมชาระเงินงวด
ที่ 3 (ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รวมของแต่ละประเทศ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
จึงเรียนมาเพื่อทราบขั้นตอนการดาเนินการของโครงการ

ขอแสดงความนับถือ
(นางเหมือนฝัน โกรัตนะ)
ผู้อานวยการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96,98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-117-4742 E-mail: engenius_register@yahoo.com
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 7
(Short Student Exchange Program)
ผู้ที่มีคะแนนดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์รับทุนในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น รุ่นที่ 7
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์ รับจานวน 100 ทุน ค่าโครงการเต็มจานวน 190,000บาทต่อ
คน สาหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลาดับคะแนนของโครงการ อยู่ในจานวน 100 ทุน โดยจะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4-5
6 - 10
11 - 20
21 - 35
36 - 70
71 - 100

ช่วงคะแนน
92
91
90
89-85
84-80
79-70
69-60
59-55
54-45

ค่าโครงการ
89,900
99,900
105,900
109,900
115,900
119,900
125,900
129,900

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

41,000

ชาระงวดที่ 1

ชาระงวดที่ 2

ชาระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

-

30,000
30,000

70,900
80,900

30,000
30,000

30,000
30,000
30,000

86,900
90,900
96,900

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000
30,000

100,900
106,900
110,900

30,000
30,000
30,000

ตารางกิจกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์
กาหนดการเดินทางวันเสาร์ที่ 4 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

ตารางกิจกรรรมทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที เนื่องด้วยทุกลาดับทุนมีจานวนจากัด
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ***
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96,98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-117-4742 E-mail: engenius_register@yahoo.com
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ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส 3 สัปดาห์ รับจานวน 100 ทุน ค่าโครงการเต็มจานวน
190,000 บาทต่อคน สาหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลาดับคะแนนของโครงการ อยู่ในจานวน 100 ทุน โดยจะได้รับทุน
สนับสนุน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4-5
6 - 10
11 - 20
21 - 35
36 - 70
71 - 100

ช่วงคะแนน
92
91
90
89-85
84-80
79-70
69-60
59-55
54-45

ค่าโครงการ
-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

69,900
79,900
85,900
89,900
99,900
105,900

41,000

109,900
119,900

ชาระงวดที่ 1

ชาระงวดที่ 2

ชาระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

-

30,000
30,000
30,000

50,900
60,900
66,900

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000
30,000

70,900
80,900
86,900

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000

90,900
100,900

30,000
30,000

ตารางกิจกรรมของประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส 3 สัปดาห์
กาหนดการเดินทาง วันเสาร์ที่ 11 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

ตารางกิจกรรรมทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที เนื่องด้วยทุกลาดับทุนมีจานวนจากัด
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ***
ท่านสามารถยืนยันใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ด้วยการ ชาระเงินลงทะเบียนจานวน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) โดย
สามารถชาระค่ายืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นาง
เหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 045-566-5382 แล้วส่งอีเมล์หลักฐานการชาระการยืนยันสิทธิ์และใบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการโดยผ่านทางอีเมล engenius_payment@yahoo.com (ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96,98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-117-4742 E-mail: engenius_register@yahoo.com

4

ประเทศนิวซีแลนด์
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ รับจานวน 100 ทุน ค่าโครงการเต็มจานวน 190,000 บาทต่อ
คน สาหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลาดับคะแนนของโครงการ อยู่ในจานวน 100 ทุน โดยจะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4-5
6 - 10
11 - 20
21 - 35
36 - 70
71 - 100

ช่วงคะแนน
92
91
90
89-85
84-80
79-70
69-60
59-55
54-45

ค่าโครงการ
-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ชาระงวดที่ 1

ชาระงวดที่ 2

ชาระงวดที่ 3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

-

49,900

30,000

30,900

30,000

59,900
69,900
79,900

30,000
30,000
30,000

40,900
50,900
60,900

30,000
30,000
30,000

85,900
89,900

30,000
30,000

66,900
70,900

30,000
30,000

95,900
99,900

30,000
30,000

76,900
80,900

30,000
30,000

41,000

ตารางกิจกรรมของประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ กาหนดการเดินทาง วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ตารางกิจกรรรมทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที เนื่องด้วยทุกลาดับทุนมีจานวนจากัด
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ***
ท่านสามารถยืนยันใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ด้วยการ ชาระเงินลงทะเบียนจานวน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) โดย
สามารถชาระค่ายืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นาง
เหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 045-566-5382 แล้วส่งอีเมล์หลักฐานการชาระการยืนยันสิทธิ์และใบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการโดยผ่านทางอีเมล engenius_payment@yahoo.com (ท่านสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-117-4742, 065-716-1668 (พี่ปุ่น) , 099-201-9949 (พี่ฟ่อง), 062-774-1668 (พี่ตั๋น)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96,98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-117-4742 E-mail: engenius_register@yahoo.com

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7)
ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2563
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
อาชีพ..................................... สถานที่ทางาน...........................................................เกี่ยวข้องเป็น ....................................................
ของ (นาย/นางสาว/เด็กหญิงเด็กชาย)...............................................................................................................................................
NAME – SURNAME (AS PASSPORT)............................................................................................................................................
ชื่อเล่น............................ เพศ

ชาย

หญิง อายุ .......... ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ...............................................................

ศาสนา...............................เลขประตัวประชาชน............................................................โรงเรียน......................................................
ชั้นเรียน ....................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้ปกครอง) เลขที่ ....................... หมู่ที่ ...........................ซอย.................................................
ถนน.................................................. ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพ ท์..........................................................
มีความประสงค์และยืนยันให้ (นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) ........................................................................................................
เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7) ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศ
นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2563 และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของโครงการอย่างเคร่งครัดพร้อม
ชาระค่าเข้าร่วมโครงการ ให้กับบุตรหลาน โดยมีรายละอียดดังนี้
งวดที่ 1 ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 30,000 บาท ชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
งวดที่ 2 ชาระสมทบ + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
งวดที่ 3 ชาระสมทบ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
***ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ***
โดยชาระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 218-260992-6
และส่งหลักฐานการโอนเงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมายังอีเมล engenius_payment@yahoo.com
ลงชื่อ ......................................................... (ผู้ปกครอง)
(...........................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ...........................................

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7)
ณ เมืองลอส แองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
อาชีพ..................................... สถานที่ทางาน...........................................................เกี่ยวข้องเป็น ....................................................
ของ (นาย/นางสาว/เด็กหญิงเด็กชาย)...............................................................................................................................................
NAME – SURNAME (AS PASSPORT)............................................................................................................................................
ชื่อเล่น............................ เพศ

ชาย

หญิง อายุ .......... ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ...............................................................

ศาสนา...............................เลขประตัวประชาชน............................................................โรงเรียน......................................................
ชั้นเรียน ....................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้ปกครอง) เลขที่ ....................... หมู่ที่ ...........................ซอย.................................................
ถนน.................................................. ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์..........................................................
มีความประสงค์และยืนยันให้ (นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) ........................................................................................................
เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7) ณ เมืองลอส แองเจลิส รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของ
โครงการอย่างเคร่งครัดพร้อมชาระค่าเข้าร่วมโครงการ ให้กับบุตรหลาน โดยมีรายละอียดดังนี้
งวดที่ 1 ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 30,000 บาท ชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
งวดที่ 2 ชาระสมทบ + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
งวดที่ 3 ชาระสมทบ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
***ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ***
โดยชาระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 218-260992-6
และส่งหลักฐานการโอนเงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมายังอีเมล engenius_payment@yahoo.com
ลงชื่อ ......................................................... (ผู้ปกครอง)
(...........................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ...........................................

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7)
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
อาชีพ..................................... สถานที่ทางาน...........................................................เกี่ยวข้องเป็น ....................................................
ของ (นาย/นางสาว/เด็กหญิงเด็กชาย)...............................................................................................................................................
NAME – SURNAME (AS PASSPORT)............................................................................................................................................
ชื่อเล่น............................ เพศ

ชาย

หญิง อายุ .......... ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ...............................................................

ศาสนา...............................เลขประตัวประชาชน............................................................โรงเรียน......................................................
ชั้นเรียน ....................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้ปกครอง) เลขที่ ....................... หมู่ที่ ...........................ซอย.................................................
ถนน.................................................. ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์..........................................................
มีความประสงค์และยืนยันให้ (นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) ........................................................................................................
เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของโครงการอย่างเคร่งครัดพร้อมชาระค่าเข้าร่วมโครงการ ให้กับบุตรหลาน โดยมีรายละอียดดังนี้
งวดที่ 1 ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 30,000 บาท ชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
งวดที่ 2 ชาระสมทบ + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
งวดที่ 3 ชาระสมทบ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
***ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ***
โดยชาระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 218-260992-6
และส่งหลักฐานการโอนเงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมายังอีเมล engenius_payment@yahoo.com
ลงชื่อ ......................................................... (ผู้ปกครอง)
(...........................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ...........................................

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7)
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 5 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
อาชีพ..................................... สถานที่ทางาน...........................................................เกี่ยวข้องเป็น ....................................................
ของ (นาย/นางสาว/เด็กหญิงเด็กชาย)...............................................................................................................................................
NAME – SURNAME (AS PASSPORT)............................................................................................................................................
ชื่อเล่น............................ เพศ

ชาย

หญิง อายุ .......... ปี วัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ...............................................................

ศาสนา...............................เลขประตัวประชาชน............................................................โรงเรียน......................................................
ชั้นเรียน ....................... ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้ปกครอง) เลขที่ ....................... หมู่ที่ ...........................ซอย.................................................
ถนน.................................................. ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพ ท์..........................................................
มีความประสงค์และยืนยันให้ (นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย) ........................................................................................................
เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น (รุ่นที่ 7) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2563 และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของโครงการอย่างเคร่งครัดพร้อมชาระค่าเข้าร่วมโครงการ ให้กับบุตรหลาน โดยมีรายละอียดดังนี้
งวดที่ 1 ค่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 30,000 บาท ชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
งวดที่ 2 ชาระสมทบจานวน 159,900 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
งวดที่ 3 ชาระสมทบจานวน 30,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
***ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ***
โดยชาระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ
เลขที่บัญชี 218-260992-6
และส่งหลักฐานการโอนเงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมายังอีเมล engenius_payment@yahoo.com
ลงชื่อ ......................................................... (ผู้ปกครอง)
(...........................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ...........................................

