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     22 พฤศจิกายน 2565 

 
เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกท่าน 
เรื่อง  โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (SD ENGLISH SUMMER CAMP)  

ณ South Otago High School, Balclutha ประเทศนิวซีแลนด์  
สิ่งท่ีแนบมาด้วย: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่าย SD ENGLISH SUMMER CAMP 

 

โรงเรียน South Otago High School เมือง Balclutha ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนที่มีนโยบายจ ากัดใน
เรื่องจ านวนนักเรียน เพ่ือให้ทางโรงเรียนสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนจะ
ได้รับการสนับสนุนเป็นรายบุคคลพร้อมเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในทุกวัน    แตกต่างกันไปตามระดับ
ภาษาอังกฤษของแต่ละคน    โรงเรียน South Otago High School เมือง Balclutha ตั้งอยู่บนพ้ืนที่กว้างขวางและ
สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองของ Balclutha และแม่น้ า Clutha ได้   นักเรียนจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย เน้นการจัดหาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยม 

  ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ด าเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง   ในปี
นี้ได้ก าหนดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   (SD ENGLISH SUMMER CAMP) 
ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2566    เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนร่วมชั้นจริงกับนักเรียนนิวซีแลนด์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งที่
โรงเรียน โฮมสเตย์ และในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ใน
การพัฒนาตนเองต่อไป 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 (อายุ 12-18 
ปี) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  มิสศิริวรรณ  ภูริ
วัฒนธรรม  (มิสปุ้ย) งานวิเทศสัมพันธ์  โทรศัพท์ 06-2992-9654 และประชาสัมพันธ์ ส านักผู้อ านวยการ ชั้น 1 อาคาร
บอสโก โทรศัพท์ 02-652-7478-80  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565  
          
           ขอแสดงความนับถือ 
  

       ........................................................... ... 
               (บาทหลวง เกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว) 
            ผู้อ านวยการ 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (SD ENGLISH SUMMER CAMP) 

ณ South Otago High School, Balclutha ประเทศนิวซีแลนด์ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............…….......................................................................................................... ................ 

ผู้ปกครองของนักเรียน (เด็กชาย/ นาย)...........................................................รหัสประจ าตัวนักเรียน .................... ...........  

ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีที่.................... ห้อง.....................หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... 

ได้รับทราบเรื่องโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (SD ENGLISH SUMMER CAMP)  
ระหว่างวันที่ 17  เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2566  ณ South Otago High School, Balclutha, New Zealand 
และสนใจร่วมกิจกรรม โดยช าระค่ามัดจ าโครงการเป็นเงิน 85,500 บาท ( แปดหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มา
พร้อมกับใบตอบรับนี้  
 

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

    ผู้ปกครอง  
      วันที่ .......................................................... 

ลงชื่อ ......................................................... 
      (………………............………………………) 
                    ฝ่ายการเงิน  
วันที่ .......................................................... 
 
หมายเหตุ: กรณียกเลิกก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 60 วัน คิดค่าใช้จ่าย 120,000 บาท  

กรณียกเลิกก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 160,000 บาท 
กรณียกเลิกก่อนการเดินต่ ากว่า 15 วัน คิดค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
 

เอกสารฉบับนี้  สง่คืนที่ มสิศิริวรรณ  ภูริวัฒนธรรม งานวิเทศสมัพันธ์ 
               *  ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของนักเรียนและหลักฐานการช าระมาด้วยในวนัสมัคร  
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SD English Summer Camp in New Zealand 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ South Otago High School, Balclutha, New Zealand 
 
ระยะเวลา   4 สัปดาห์: 17 เมษายน ถึง 1 3 พฤษภาคม 2566 
ระดับชัน้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  (รบัจ านวนจ ากัด(  
ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ 185,500 บาท  
ประกอบด้วย   
1 . ค่าธรรมเนียมการเรียน      2.  .ค่าทนายรับรองเอกสาร   
3 . ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน     4.  ที่พัก นักเรียน 2 คน ต่อ 1  ครอบครัว (Homestay) 
5 . ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั สายการบิน Qantas หรือเทียบเท่า 6 . ค่าทัศนศึกษา (Excursion Trips)   
7 . ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ     8 . ค่าวีซ่า    
9 . ภาษีสนามบิน      *ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

 
ติดต่อช าระเงินไดท้ี่ งานการเงนิโรงเรียนเซนต์ดอมินิก อาคารบอสโก ชั้น 1 

 การช าระเงิน ภายในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดย 
1. บัตรเครดิต ณ ห้องงานการเงิน ชั้น 1 อาคารส านักผู้อ านวยการ 
2. แคชเชียร์เช็ค ธนาคารใดก็ได้  สั่งจ่าย “โรงเรียนเซนต์ดอมินิก” 
3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “โรงเรียนเซนต์ดอมินิก”   

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาย่อยถนนเพชรบุรี (อาคารธนภูมิ) 174-2-00888-1 
หมายเหตุ:  หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line: siriwan9654   

โดยระบุชื่อ -สกุลนักเรียน , รหัสนักเรียน, เบอร์ติดต่อกลับ 
 

วิธีการช าระเงิน แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี ้
1. ช าระเต็มจ านวน 185,500 บาทถ้วน ในวนัสมัคร หรือ 
2. แบ่งช าระเปน็ 2 งวด ดังนี ้
 งวดที่ 1   85,500 บาท  ในวันสมัคร  
 งวดที่ 2  100,000 บาท   ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 
ติดต่อ  มิสศิริวรรณ  ภูริวัฒนธรรม  งานวิเทศสัมพนัธ์ ผูป้ระสานงานโรงเรียน  

Office: 02-6527477-80 #168  มือถือ: 06-6992-9654  
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SD English Summer Camp in New Zealand 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ South Otago High School, Balclutha, New Zealand 

 
ตารางโปรแกรมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565 
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หลักฐานประกอบการขอวีซ่า   ก าหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 4 รูป (สวมชุดนักเรียน พื้นหลังสีฟ้า)  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือน นับจากวันเดินทาง พร้อมส าเนาและหนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้า 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน (หน้าท่ีมีชื่อของนักเรียน และที่มีบ้านเลขท่ี) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ     

 ส าเนาบตัรประชาชนนักเรียน พรอ้มเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

 หลักฐานการเปลีย่นช่ือ-สกุล และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (กรณีมีการเปลีย่น) 

 Vaccine Certificate จากแอปฯหมอพร้อม *2 เข็ม ชนิดใดก็ได ้
 

เอกสารบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

 ส าเนาบตัรประชาชนของมารดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลเปน็ภาษาอังกฤษ   

 หลักฐานการเปลีย่นช่ือ และฉบับแปลภาษาอังกฤษ )กรณมีีการเปลี่ยน(  

 กรณีอายตุ่ ากว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หนังสือ
ยินยอมสามารถท าได้โดย (แบบฟอร์มโรงเรียนจดัเตรียมให้) 

*(ในกรณีหย่ากัน) ให้ผู้ปกครองที่มีอ านาจดูแลบตุรไปท าหนังสือยนิยอมเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแนบส าเนาทะเบียน
หย่า และหน้าบันทึกข้อความว่าบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใด (ในกรณีเสียชีวิต) ให้แนบส าเนาใบมรณะบัตรมาด้วย และ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 หลักฐานการรับรองบุตรบุญธรรม/อ านาจปกครองบุตร (ถ้ามี) และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 ใบยินยอมบุตรออกนอกประเทศ ขอจากเขตตามทะเบียนผู้ปกครอง และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ   

 หลักฐานการงานของบิดาและมารดา 
 กรณีท างานประจ า  จดหมายรับรองการท างานซึ่งระบุรายไดต้่อปี (รวมโบนสั ถ้ามี) อายุการท างานและต าแหน่ง และ

เอกสารจะต้องพิมพ์บนกระดาษหวัจดหมายของหน่วยงานเท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ  
 กรณีเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว หนงัสือรับรองบริษัทท่ีมีชื่อบิดา/มารดา หรือหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อม

เซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ชุด และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 รายการเดินบญัชีเงินฝาก -ออมทรพัย์หรือฝากประจ าของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement ฉบับจริงออกโดย
ธนาคาร) เป็นภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากฉบับภาษาอังกฤษออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 

*********************************************************************************************************** 


