ใบสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น
Student Exchange Association

ทุน SEA 2019
รหัสนักเรียน (กรอกโดย SEA) 1 9 0
กรุ ณากากบาทเลือกศูนย์ สอบ (เลือกเพียง 1 จังหวัดเท่ านัน้ )
ก.ท.ม.
สุโขทัย
บุรีรัมย์

ลพบุรี
ขอนแก่ น
ระยอง

ราชบุรี
นครราชสีมา
จันทบุรี

สระบุรี
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช

ปราจีนบุรี
อุบลราชธานี
ประจวบคีรีขันธ์

เชียงใหม่
มุกดาหาร
ตรัง

รูปถ่ายผู้สมัคร
ขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(เห็นใบหน้ าชัดเจน)
พิษณุโลก
หนองคาย
สงขลา

นครสวรรค์
มหาสารคาม
ภูเก็ต

SEA กาหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและศูนย์สอบบนหน้ าเว็บไซต์ www.seathailand.org วันที่ 15 สิ งหาคม 2561
ข้ อมูลผู้สมัคร (กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้ องและชัดเจน)
ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว________________________________นามสกุล __________________________________ชื่อเล่น________________
ชื่อสะกดภาษาอังกฤษ _______________________________________________ นามสกุล ____________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด _______/_________/พ.ศ. 25______ หรื อ ค.ศ. _____________ สถานที่เกิด (จังหวัด) ___________________________________
ที่อยู่ บ้ านเลขที่ _________________ หมู่ _______ หมูบ่ ้ าน _____________________________ อาคาร ___________________________________
ซอย ______________________________ถนน __________________________________ แขวง/ตาบล ___________________________________
เขต/อาเภอ ___________________________________จังหวัด _______________________________รหัสไปรษณีย์ _________________________
โทรศัพท์บ้าน _________________________________ โทรศัพท์มือถือ _____________________________________________________________
อีเมล์ ______________________________________________________________________ ส่วนสูง ___________ ซ.ม. น ้าหนัก __________ ก.ก.
ท่านทราบข้ อมูลการรับสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 จาก ________________________________________________________________________
ปั จจุบนั ศึกษาอยูท่ ี่โรงเรี ยน __________________________________________________ ชัน้ ม. ____ แผนการเรี ยน ________________________
ผลการเรี ยนเฉลีย่ ชันม.1__________
้
ม.2 __________ ม.3 __________ ม.4 __________ ม.5 __________ (ข้ อมูลสาคัญต่อการพิจารณามอบทุน)
กรุณาระบุตวั เลือก 3 ลาดับประเทศที่ผ้ สู มัครสนใจต้ องการเข้ าร่วมโครงการ (ระบุตวั เลข 1 - 3 ด้ านหน้ าประเทศเพื่อแสดงลาดับ)
___USA ___Brazil ___Germany ___France ___Italy ___Spain ___Portugal ___Sweden ___Finland ___S. Africa ___Japan ___China

ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ/นามสกุล
อายุ
ปี
หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ/นามสกุล
อายุ
ปี
หมายเลขโทรศัพท์

อาชีพ

อาชีพ

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าการให้ ข้อมูลข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริ งทุกประการและข้ าพเจ้ ายินดีจะปฏิบตั ิตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของโครงการอย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้หากพบว่าข้ าพเจ้ าให้ ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ ง และประพฤติตนไม่เหมาะสมขัดแย้ งต่อระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการเข้ าร่วมโครงการ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ มีการพิจารณาตัดสิทธิในการเข้ าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทังสิ
้ ้น
ลงชื่อ _______________________________ (นักเรี ยน)
วันที่ ______ /__________ /2561

ลงชื่อ _______________________________ (ผู้ปกครอง)
วันที่ ______ /__________ /2561

ผูส้ มัครต้องชำระเงิ นค่ำสมัครสอบชิ งทุนจำนวน 200 บำท มำที่บญ
ั ชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ สำขำเดอะคริสตัล พำร์ค
ชื่อบัญชี ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สติ วเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิ เอชัน่ บัญชีเลขที่ 407 907 734 7 ส่งใบสมัครและสำเนำกำรชำระเงิ น
มำทำง Fax หมำยเลข 02 907 7768 หรือ 02 570 9126 หรือ info@seathailand.org ภำยในวันที่ 10 สิ งหำคม 2561

Student Exchange Association
178 พลัสซิตพ้ี าร์ค ลาดพร้าว 71 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

