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รหสัโปรแกรม : 17842 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

สถานที่เรียน    
 Stafford House School of English เป็นสถาบนัการศกึษาในเครือ Cambridge Education Group จดัตัง้มาเป็นเวลาเกือบ 60 ปี 

โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายตัง้อยู่ในเมืองใหญ่ตา่งๆ มากมาย เช่น Canterbury, London, Brighton, Cambridge 
 Stafford House School of English ท่ีเมือง Canterbury นี ้นอกจากจะเป็นสถาบนัการศกึษาที่เป็นสมาชิกในเครือ Cambridge 

Education Group แลว้ยงัเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีหลกัสูตรการเรียนไดร้บัการรบัรองจาก British Council ทกุหลกัสูตรดว้ย โรงเรียนตัง้อยู่
ในเมือง Canterbury ซึ่งเป็นเมืองการศึกษาท่ีเป็นท่ีนิยมว่ามีความปลอดภัยมากท่ีสุดในประเทศอังกฤษ ตัวเมืองมีภูมิประเทศและ
บรรยากาศเมืองที่สวยงาม อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของ Canterbury Cathedral ท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งใน
มรดกโลกดว้ยแหง่หนึ่ง 

จุดเดน่ของรายการ 
 ศกึษาภาษาอังกฤษกับประเทศเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง (ท้ังส าเนียงการพูด การอ่าน และการเขียน) ในสถาบัน 

การศกึษาที่ได้รับมาตรฐานสูงของเครือ Cambridge Education Group ซึง่ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก British Council 
โรงเรียนตัง้อยู่ในเมืองสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ท่ีสวยงามมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึ่งในประเทศองักฤษ อยู่ห่างจาก London ไปทางตะวนัออก
เฉียงใต ้หลกัสตูรการศกึษามีทัง้การเรียนในชัน้เรียนและทศันศกึษาในสถานท่ีท่ีคดัสรรเป็นอย่างดียิ่ง เช่น กรุง London, Oxford และอ่ืนๆ 
พรอ้มกิจกรรม และเกมสกี์ฬาตา่งๆ ท่ีสนกุสนาน และใหก้ารเรียนรูแ้ก่เด็กนกัเรียนไดอ้ย่างดียิ่ง 

หลักสูตร 
 เรียนภาษาองักฤษดว้ยหลกัสตูรท่ีไดม้าตรฐานการรบัรองจาก British Council เพ่ือพฒันาทัง้ 4 ทกัษะคือ ฟัง  พดู  อ่าน  และเขียน  ในชัน้

เรียนท่ีมีอปุกรณก์ารเรียนท่ีทนัสมยั ทัง้เรียนแบบทศันศกึษาในสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มเกมส ์และกิจกรรมการเรียนรูต้า่งๆ ซึง่เป็นการเรียนท่ี
สนกุสนานไม่น่าเบื่อ โดยมีคณะครูและพ่ีเลีย้งดแูลทัง้ในชัน้เรียนและกิจกรรมนอกชัน้เรียนตลอดเวลา 

ที่พกัและอาหาร 
 ทางโรงเรียนจะจดัใหพ้กักบัครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดสรรแล้วเป็นอย่างดียิง่ว่าอบอุ่นและมีประสบการณใ์นการดูแลเดก็

นักเรียนมาแล้วได้อย่างด ี1 ครอบครัวต่อนักเรียน 2 คน พรอ้มอาหารเชา้ กลางวนั เย็น ทกุวนัตลอดหลกัสตูร(รวมวนัหยดุ) โดยวนั
จนัทร-์วนัศกุร ์ช่วงเชา้ รบัประทานอาหารกบัครอบครวัชาวองักฤษ ช่วงเท่ียงและเย็น รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงเรียนท่ีปรุงรอ้นๆ 
ซึง่เป็นการสะดวกและประหยดัคา่ใชจ้่ายใหก้บันกัเรียนไดม้าก ส่วนในวนัเสาร์-วนัอาทิตยร์บัประทานอาหารเชา้-เย็นกบัครอบครวัชาวองักฤษ 
ช่วงเท่ียง เป็น Packed Lunch 

ค่าใช้จ่าย 
 อตัราคา่ธรรมเนียมหลกัสตูรรวมคา่ใชจ้า่ยในองักฤษ 159,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) อตัรานีร้วมคา่เลา่เรยีน คา่ที่พกั คา่อาหาร 3 มือ้ 

คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ประเทศองักฤษ (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) คา่ประกนัการเดินทางและประกนัสขุภาพ พรอ้มทัง้กิจกรรม
และทศันศกึษาตามที่โปรแกรมระบ ุและอาจารยพ์ี่เลีย้งตลอดหลกัสตูร และอยูด่แูลตัง้แตอ่อกเดินทางจากประเทศไทยทัง้ไป-กลบั 

รับสมัคร    นกัเรียนอาย ุ12 ปีขึน้ไป  เปิดรบัสมคัรตัง้แตว่นันีถ้งึวนัท่ี  19 กมุภาพนัธ ์2563   
Uขั้นตอนในการสมัคร 

1)   กรอกใบสมคัร (สามารถส่งใบสมคัรทางแฟกซไ์ด)้ พรอ้มกบัช าระคา่ธรรมเนียมมดัจ า 10,000 บาท (น ามาหกัจากคา่ธรรมเนียม    
  หลกัสตูร) พรอ้มกบัการย่ืนใบสมคัร  ทางคณะผูจ้ดัท  าขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าค่าลงทะเบียนนี ้

2)   ช  าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดท่ีเหลือ ก่อนวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 จ านวน 149,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
 มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ  
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คณะครูและพี่เลีย้ง  คณะครูและอาจารยพ่ี์เลีย้งจะดแูลตลอดหลกัสตูร และรว่มเดนิทางดว้ยในทกุกิจกรรมตัง้แต่ออกเดนิทางไป-กลบั    
    (จากประเทศไทย-ประเทศองักฤษ) 

3B Uข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ-นามสกลุ        ด.ช.         ด.ญ.         นาย        นางสาว………….……………………………………….…………….. 

ช่ือเลน่…………………………………………………………………………………………………………...……....….… 
2. First/Last Name (ตามหนงัสอืเดนิทาง-ตวัพมิพใ์หญ่) 

        Mr.            Ms. …………………………………………………...…………………………………………..……...... 
3. เลขที่หนงัสอืเดินทาง ………………………………………………………………………………………….……………... 

ออกเมื่อวนัท่ี (ว/ด/ป ค.ศ.) ……./……./…….    วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป ค.ศ.) ……./……./…….   
4. วนัเกิด(ว/ด/ป ค.ศ.) ……./……./……. อาย…ุ………ปี 
5. ที่อยูปั่จจบุนัเลขท่ี ………….…...หมูบ่า้น /อาคาร…………………………ชัน้ท่ี ……………ซอย ……………………..… 

ถนน …………………… ต าบล/แขวง …………………..อ าเภอ/เขต ………………………จงัหวดั…..……...…….…….  
รหสัไปรษณีย…์…..……..โทรศพัทบ์า้น………………………มอืถือ…………………….โทรสาร…………...…………..อีเมล ์
…………………………...…………………………………………………………………………………………….. 

4B Uข้อมูลด้านการศึกษา     
6. 5Bโรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา…………………………………………….….เริม่เรยีนสถาบนันีต้ัง้แตปี่ค.ศ.…………………ระดบัชัน้/ปี

ที…่……………………………………………………….…………………………...………………………….. 

6BU ประวัตดิ้านสุขภาพของผู้สมัคร 
7. เคยมีประวตัิแพย้าหรอืไม ่                                     ไมเ่คยแพย้า                    เคยแพย้า โปรดระบ…ุ………………. 

ปัจจบุนัรบัประทานยาอะไรเป็นประจ าหรอืไม ่            ไมท่าน                ทาน โปรดระบ…ุ………..………….. 
8. มีโรคประจ าตวัหรอืไม ่

9.1 หอบหืด   ไมเ่ป็น   เป็น 
9.2 เบาหวาน   ไมเ่ป็น   เป็น 
9.3 ลมชกั   ไมเ่ป็น   เป็น 
9.4 โรคประจ าตวัอื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………………………………………….. 

9. มีประกนัสขุภาพหรอืไม ่กรุณาใหร้ายละเอียด ช่ือความคุม้ครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. อาหารท่ีรบัประทานไมไ่ด ้เช่น เนือ้ หม ูไข ่ไก่ ผกั โปรดระบ ุ
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. มีอาการแพส้ตัวเ์ลีย้งประเภทใดบา้ง………………………………………………………………………………………… 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป้กครอง 
12. 7Bช่ือบิดา-นามสกลุ (ภาษาไทย)………………………………………………...……………………………………...………. 

ช่ือบิดา-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………..………………………………………... 
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อาชีพ………………..……เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น………………………………เบอรม์ือถือ……………….………...………… 
เบอรท์ี่ท  างาน…………………………………………………..อีเมล…์…………………………………………………….. 
 

13. 8Bช่ือมารดา-นามสกลุ (ภาษาไทย)…………………………………………...………………………….……….……………. 
ช่ือมารดา-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)……..…………………………………………………………….…………………….. 
อาชีพ…………………………..……เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น…………………………เบอรม์ือถือ……………………...……… 
เบอรท์ี่ท  างาน……………………………………………..อีเมล…์………………………………………………………….. 

14. 9Bบคุคลที่ติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
10Bช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)………………………………………………...………………………………………..…………. 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)………………………………….……………………………………………………………... 
เก่ียวขอ้งเป็น…………………..……เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น………………………เบอรม์ือถือ……………………………...… 
เบอรท์ี่ท  างาน…………………………………..อีเมล…์…………………………………………………………………….. 
 

ขา้พเจา้ยินยอมให ้(ช่ือนกัเรยีน)……………………………………...…………...…………………………เขา้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้  
 

 Summer Intense Learning Program with Stafford House School of English, 
Canterbury, UK. 

 
 
 
       ลายเซ็นผูป้กครอง…………………………….……………………... 

                     
(……………………………………..……………)    

    
 

Uขั้นตอนการช าระเงิน 
- มัดจ า ช าระ 10,000 บาท ณ วนัท่ีสมคัร หกัจากคา่ธรรมเนียม (ผูจ้ดัท  าขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าในการลงทะเบียนนี)้ 
- ช าระค่าใช้จ่ายทีเ่หลือ ก่อนวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 จ านวน 149,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
- ให้ส่งเอกสาร การท าวซีา่ก่อนวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 ( หากสง่หลงัวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2563 จ าเป็นตอ้งจ่ายคา่ท าวซีา่ดว่นใหก้บั

ทางสถานฑตู ) 

Uบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
- ในการเปลีย่นแปลงรายการตามความจ าเป็นโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

- ราคานีส้  าหรบั Group เด็กนกัเรยีน 10 คนขึน้ไป หากเด็กนกัเรยีนนอ้ยกวา่ 10 คน ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง 
- ราคาอาจมีการปรบัเปลีย่นตามภาษีน า้มนัของสายการบินและอตัราการแลกเปลีย่น  
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ประวัตโิดยย่อ นางสาวอรวด ี อนุกูลอ าไพ 
การศึกษา   

-     ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- MASTER DEGREE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT,UTAH STATE UNIVERSITY, U.S.A.  

ปัจจุบัน    
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อะเมซิง่ไทย 1949 จ ากดั และเป็นที่ปรกึษาธุรกิจเอกชนดา้นการพฒันา 

และบรหิารทรพัยากรมนษุย ์
 

ปี 2543-46 
- เป็นท่ีปรกึษาโครงการชบุชีวิตธุรกิจไทย (ITB) ให ้SMEs. และเป็นที่ปรกึษาธุรกิจเอกชนอื่นๆ 

 
ประสบการณใ์นอดีต  

-     ผูช้่วยหวัหนา้แผนก ฝ่ายก่อสรา้ง การประปานครหลวง 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์  

บรษัิท เอวอน คอสเมติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์  

บรษัิท บอรเ์นียว (ประเทศไทย) จ ากดั กลุม่บรษัิทในเครอือินชเ์คปองักฤษ(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์  

บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัย ์เอ.จี.ซี. (ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิทในเครอืเวสแพคแบงค ์ประเทศออสเตรเลยี 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์  

บรษัิท เบทเธอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์  

บรษัิท เงินทนุพรเีมียร ์จ ากดั 
- ผูอ้  านวยการส านกับรหิารทรพัยากรมนษุย ์

กลุม่บรษัิทในเครอืไบโอไฟล ์จ ากดั 
 

ประสบการณง์านด้านวิชาชีพและสังคม 
- เคยเป็นทีมที่ปรกึษาของรฐัวิสาหกิจ และองคก์รเอกชน หลายแหง่อาทิ การไฟฟา้, โรงงานยาสบู,  

เมืองไทยประกนัชีวติ, กรุงเทพประกนัชีวติ, บรษัิทในเครอืไบโอไฟล ์เป็นตน้ 

- เคยเป็นผูบ้รรยายพเิศษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ มหาวิทยาลยัมหิดล, มหาวิทยาลยัรามค าแหง- 
วิทยาเขตเทคนิคจงัหวดัลพบรุ ีสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทยและธุรกิจเอกชน  

- เคยเป็นกรรมการสมาคมศษิยเ์กา่ Utah State University Alumni (U.S.U.), U.S.A. 
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- ปัจจบุนัเป็นอปุนายกสมาคมศิษยเ์กา่โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์

ผลงานที่ผ่านมาของการจัด Summer Course นักเรียนไปต่างประเทศ 
 ปี 2550  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศ Australia 

 ปี 2551  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศ New Zealand 

 ปี 2552  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2553  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2554  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2555  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2556  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2558  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2559  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2560  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2561  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

 ปี 2562  จดั Summer Course พานกัเรียนไปประเทศองักฤษ 

นักเรียนที่ได้ร่วม Programs Summer Course กบับริษทัได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนดังนี ้
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
1) โรงเรยีนราชินี(บน) 
2) โรงเรยีนสวนกหุลาบ 
3) โรงเรยีนวดันายโรง(ภาคภาษาองักฤษ) 
4) โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศรม่เกลา้ 
5) โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาแหง 
6) โรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 
7) โรงเรยีนวฒันา 
8) โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์
9) โรงเรยีนเซนตค์าเบรียล 

10) โรงเรียนเซนตจ์อหน์ 
11) โรงเรียนเซน็โยเซฟ คอนแวนต ์กรุงเทพฯ 
12) โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ ์
13) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
14) โรงเรียนสารสาสนว์เิทศบางบวัทอง 
15) โรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 

 

 

ต่างจงัหวดั 
1) โรงเรยีนธิดานเุคราะห ์ จงัหวดัสงขลา 
2) โรงเรยีนกาญจนาภิเษก 
3) โรงเรยีนนานาชาติบรติิชภเูก็ต  จงัหวดัภเูก็ต 
4) โรงเรยีนอามาตยพ์านิชนกุลู  จงัหวดักระบี ่
5) โรงเรยีนอนบุาลกระบี ่ จงัหวดักระบี ่
6) โรงเรยีนสตรทีุง่สง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
7) โรงเรยีนทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
8) โรงเรยีนตนัติวตัร  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
9) โรงเรยีนเบญจมราชทูิศ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
10) โรงเรยีนอตุรดิตถ ์ จงัหวดัอตุรดิตถ ์
11) โรงเรยีนสตรพีทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ 
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12) โรงเรยีนดาราสมทุร จงัหวดัชลบรุ ี

 

เอกสารที่ตอ้งเตรียมเพือ่ขอวซ่ีาของนักเรียน(จ านวน 2 ชุด) 

o 1.หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของนกัเรยีนทัง้ เล่มเก่า และ เล่มใหม ่ 

   (ถ่ายเอกสารทกุหนา้ที่มีวซี่าการเดินทางตา่งประเทศ)       ส าเนา 2 ชุดและตวัจริง 

o 2.ส าเนาใบสตูิบตัรนกัเรยีน (นกัเรยีนเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 2 ชุด 

o 3.ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรยีน (นกัเรยีนเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 2 ชุด 

o 4.หนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีนแบบภาษาองักฤษวา่ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ใด ไมต่อ้งระบช่ืุอบดิามารดา (ตามตวัอยา่ง) 

   โดยนกัเรยีนรบัรองส าเนา (ใชรู้ปถ่าย 1 นิว้จ านวน 2 รูป) ส าเนา 1 ชุดและตวัจริง 

o 5.ใบยินยอมของบดิามารดาในการอนญุาตใหบ้ตุร-ธิดาเดินทางไปตา่งประเทศ 

   ตามแบบฟอรม์ที่สถานทตูออกให ้ ส าเนา 1 ชุดและตวัจริง 

o 6.ใบเปลีย่นช่ือของนกัเรยีน (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ) 2 ชุด 

o 7.ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดานกัเรยีน (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) ส าเนา 2 ชุด 

o 8.ส าเนาทะเบียนบา้นของบดิาและมารดา (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 2 ชุด 

o 9.ส าเนาเปลีย่นช่ือของบิดาและมารดา (กรณีมีการเปลีย่นช่ือ) รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 2 ชุด 

o 10.ส าเนาทะเบยีนสมรส (ผูป้กครองรบัรองส าเนา) 2 ชุด 

o 11.ส าเนาทะเบยีนหยา่ของบิดา-มารดา และหนงัสือค าสั่งศาลในการมีอ านาจดแูลบตุร 2 ชุด 

   (ตน้ฉบบัมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที)่ ในกรณีหยา่ 

o 12.กรณีที่บิดาหรอืมารดาเสยีชีวติ ส าเนาใบมรณบตัร (น าตน้ฉบบัมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที่) 2 ชุด 

o 13.หลกัฐานทางการเงินของบิดาหรอืมารดา (Bank Guarantee) ออกโดยธนาคารระบช่ืุอของบิดา 

     หรอืมารดาเจา้ของบญัชีวา่จะเป็นผูร้บัผิดชอบทางการเงินสง่ใหล้กู(ระบช่ืุอนกัเรยีน)เดินทางไปทศันศกึษา 

     ณ ประเทศองักฤษออกให้โดยธนาคาร หรอืหลกัฐานทางการเงิน (Bank Statement) ของบดิาหรอืมารดา 

 โดยถ่ายหนา้ Book Bank (สมดุธนาคาร บญัชีออมทรพัย ์ระบเุลขบญัชีดว้ย) ยอ้นหลงั 6 เดือนถึงสปัดาหท์ี ่

 ยื่นขอวีซา่และประทับตราทุกหน้าออกโดยธนาคาร ตัวจริงและส าเนา 1 ชุด 

o 14.ส  าเนาทะเบยีนการคา้หากท าธุรกิจสว่นตวัที่ update ถึงเดือนที่ยื่นวีซา่หรอืหนงัสอืรบัรองการท างาน 

     ของบิดาหรอืมารดา ในกรณีรบัราชการ หรอืท างานบรษัิทเอกชน พรอ้มระบตุ าแหนง่และเงินเดือน ตัวจริงและส าเนา 1 ชุด 
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