ข้อมูลที่ควรทราบ
การสมัคร
1. กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเซ็นชื่อให้เรียบร้อย ทางโรงเรียนไม่สามารถดำ�เนินการเรื่องใบสมัคร ถ้าหากไม่ได้รับสิ่งต่อไปนี้โดยครบถ้วน:
ก) ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 185 เหรียญสหรัฐ
ข) ค่ามัดจำ�การลงทะเบียนค่าเล่าเรียนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 150 เหรียญสหรัฐ ค่ามัดจำ�นี้จะถูกโอนเข้าไปยังค่าเล่าเรียนในเทอมแรกของท่าน
ค) หมายเลขบัตรเครดิตใช้เพื่อสำ�รองที่พักของท่าน NESE จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดทั้งหมดของข้อตกลงบริการ
บ้านพักของ NESE
ง) ค่าธรรมเนียมการเดินทางรับ-ส่งด่วนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 90 เหรียญสหรัฐ หากท่านต้องการบริการรับ-ส่งด่วน
จ) จดหมายการอุปการะด้านการเงิน (letter of financial support) จดหมายนี้ควรอยู่ในรูปของจดหมายจากธนาคารที่แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านหรือจดหมายรับรองการอุปการะ
ด้านการเงินและจดหมายจากธนาคาร จากบุคคล องค์กรหรือนายจ้าง ที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนท่าน จดหมายรับรองการสนับสนุนทางการเงินจะต้องระบุถึงท่านหรือบุคคลที่สนับสนุน ซึ่ง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3,800 เหรียญสหรัฐ ต่อหนึ่งภาคเรียน

2. ท่านสามารถสมัครกับ NESE ได้โดยตรงที่ APPLY.NESE.EDU อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการ กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้วทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมล์ไปที่:
apply@nese.edu
หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มสถานที่พัก กรุณาโทรติดต่อ หรือเข้าพบตัวแทนของ New England School of English (NESE) ในท้องถิ่น
ของท่าน เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือท่านทุกประการ
เราจะตรวจทานใบสมัครของท่าน เมื่อเรารับท่านเข้าศึกษา NESE จะส่งเอกสารต่อไปนี้ถึงท่าน:
• แพ็คเกจรับนักเรียนซึ่งบรรจุจดหมายของ NESE ที่ยืนยันรับท่านเป็นนักเรียน
• จดหมายการเข้าพักและสัญญาการยอมรับสถานที่พักหากท่านได้สมัครขอสถานที่พัก
• แบบฟอร์ม I-20: โปรดทราบว่ากฎหมายสหรัฐอเมริกาบัญญัติว่า แบบฟอร์ม I-20 จะออกให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร เร่งรัดเต็มเวลาเท่านั้น ถ้าท่าน
ประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรเร่งรัดของ NESE (เต็มเวลา) ทาง NESE จะออก I-20 ให้ท่านเพื่อนำ�ไป แสดงที่สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุลในเวลายื่น
ขอวีซ่านักศึกษา (F-1) โปรดทราบว่ากฎหมายสหรัฐอเมริกา ไม่อนุมัติวีซ่า F-1 ให้แก่นักเรียนที่เรียนไม่เต็มเวลา

การลงทะเบียน
เมื่อท่านจะลงทะเบียนที่ NESE ขอให้นำ�สิ่งเหล่านี้มาให้ครบ:
• หนังสือเดินทางและแบบฟอร์ม I-20
• ใบเสร็จแสดงการชำ�ระค่าเล่าเรียนและค่าเช่าที่พักอาศัยล่วงหน้า
• หลักฐานการประกันสุขภาพหากท่านไม่ต้องการซื้อประกันสุขภาพของ NESE

การชำ�ระเงิน
โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องชำ�ระภายในเวลา 2สัปดาห์ก่อนเริ่มหลักสูตรแรกและงวดถัดไปในอีก 2 สัปดาห์ก่อนการเริ่มต้นศึกษาในทุก ๆ หลักสูตรที่ท่านเข้าเรียน
ช่องทางในการชำ�ระ
Flywire

https://NESE.flywire.com

บัตรเครดิต/เดบิต

Visa, MasterCard, American Express, Diners

เช็คเดินทางสกุลเงิน US$ หรือ Money Order

ชำ�ระให้กับ: The New England School of English

ดราฟท์ธนาคาร

ถอนเงินจากบัญชีที่เป็น US$: สามารถชำ�ระให้ The New England School of English ได้

โอนเงินผ่านธนาคาร (โอนทาง IAT/ACH)

โปรดทราบว่าการโอนทาง IAT/ACH นั้นจะต้องระบุทั้งรหัส ABA และ SWIFT code
ชื่อธนาคาร:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, รหัส SWIFT: CAUPUS31
บัญชีสำ�หรับการโอนเครดิตอื่นๆ: The New England School of English
หมายเลขบัญชี #: 1228350900

การยกเลิกและรับเงินคืน
วันที่ยกเลิก:

มากกว่า 2 สัปดาห์
ก่อนเริ่มต้นภาคการเรียน

น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ก่อนเริ่มต้นภาคการเรียน

หลังจากเริ่มต้น ภาคการเรียน

ค่าสมัครเรียน

ไม่ได้รับเงินคืน

ไม่ได้รับเงินคืน

ไม่ได้รับเงินคืน

ค่ามัดจำ�ค่าเล่าเรียน

ไม่ได้รับเงินคืน

ไม่ได้รับเงินคืน

รับเงินคืนได้เต็มจำ�˝ˇนวน

ค่าเล่าเรียน

รับเงินคืนได้เต็มจำ�นวน

รับเงินคืนได้เต็มจำ�นวน

ชำ�ระตามจริงนับตามสัปดาห์

เงินประกันค่าที่พักอาศัย

ไม่มีการปรับ

ค่าที่พักอาศัย

รับเงินคืนได้เต็มจำ�นวน

ปรับเต็มจำ�นวน
ค่าปรับการรับรองที่พัก US$2503

ปรับเต็มจำ�นวน
ค่าธรรมเนียมชำ�ระตามจริง + ค่าปรับการ
รับรองที่พัก US$2503

ท่านจะได้รับเงินคืนแบบเดียวกับที่ท่านชำ�ระให้โรงเรียน
หาก NESE ปฏิเสธใบสมัครของท่านหรือยกเลิกชั้นเรียน ทางสถาบันจะดำ�เนินการคืนเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำ�นวนภายในเวลา 30 วัน ในกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ท่านจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่สามารถคืนเงินได้ นอกจากนั้น ค่าเล่าเรียนสำ�หรับหลักสูตรในอนาคตทั้งหมดก็จะได้รับการคืนเงินเต็มจำ�นวน โปรดทราบว่าตัวแทนของสถาบันนั้น
อาจใช้นโยบายในการคืนเงินที่ต่างจาก NESE กรุณาปรึกษากับ NESE หรือตัวแทนที่คุณติดต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
TH1718

สถานที่พัก
ท่านสามารถเลือกพักที่โฮมสเตย์ หอพักหรืออพาร์ทเมนท์ได้10 ท่านสามารถเลือกอาศัยในบ้านพักหรือหอพักของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเต็มเวลาจะมีโอกาสเลือกที่พักก่อน กรุณากรอก
แบบฟอร์มสถานที่พักให้สมบูรณ์และเราจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึง นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงที่พักในวันอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาแรกและออก
จากที่พักในวันเสาร์หลังจากจบการศึกษา หากท่านได้รับการอนุมัติวันเพิ่มเป็นพิเศษ ท่านจะต้องชำ�ระเงินเพิ่มเติม หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการศึกษาที่ NESE ท่านไม่สามารถอาศัยในบ้านพักหรือ
หอพักของ NESE ได้ โปรดทราบว่า NESEต้องได้รับเงินประกันค่าที่พักอาศัยก่อนที่เราสามารถสำ�รองพื้นที่ให้ท่านในสถานที่พักของ NESE

การบริการรับที่สนามบิน
เราสามารถจัดเตรียมบริการรับที่สนามบินให้แก่ท่านได้ในราคาเที่ยวละ 90 เหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าบริการรับที่สนามบินหลังเวลาเที่ยงคืนและในวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า, คริสต์มาส,
วันสิ้นปี และวันปีใหม่ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีก 60 เหรียญสหรัฐ การใช้บริการรถแท็กซี่จะมีราคาถูกกว่า (ประมาณ 75-85 เหรียญสหรัฐ)

ประกันสุขภาพ
ท่านจะต้องมีประกันสุขภาพในขณะที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถซื้อประกันจาก NESE หรือแสดงหลักฐานการประกันที่ท่านมีอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำ�หรับข้อมูลด้านกฎเกณฑ์
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับ NESE โดยตรง

วันสิ้นสุดการสมัคร
หลังจากที่เราได้รับแบบฟอร์มใบสมัครของท่านแล้ว เราจะส่งชุดเอกสารข้อมูลซึ่งเป็น “เอกสารการรับเข้าศึกษา (Acceptance Packet)” ซึ่งจะมีฟอร์ม I-20 ของท่านรวมอยู่ด้วย (หากท่านได้ขอ
ไว้) โดยปกติแล้ว เราจะส่งเอกสารนี้ทางไปรษณีย์ธรรมดา อย่างไรก็ตามเนื่องจากเอกสารที่แนบมานี้มีความสำ�คัญมาก และถ้าหาก NESE ได้รับใบสมัครของท่านในเวลาน้อยกว่า 45 วัน ก่อนเริ่ม
ภาคการศึกษาที่ท่านได้สมัครไว้แล้ว เราแนะนำ�ให้ท่านแจ้งให้เราส่ง “เอกสารการรับเข้าศึกษา” ด้วยบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน หากท่านต้องการรับชุดเอกสารของท่านทางบริการรับ-ส่งเอกสารด่วน
ท่านจะต้องชำ�ระค่าบริการส่งเอกสาร 90 เหรียญสหรัฐ

จดหมายการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข
หากท่านต้องการจดหมายการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Acceptance) กรุณาติดต่อที่สำ�นักงานของเราเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

เงินสำ�หรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เราขอแนะนำ�ให้ท่านวางแผนในการใช้จ่ายประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อเดือน สำ�หรับการใช้จ่ายส่วนตัว, การบันเทิง, การเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าหนังสือจะตกประมาณ 140 เหรียญสหรัฐ
ต่อภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาสี่สัปดาห์

สภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย จะอยู่ที่ 10 °C ในฤดูใบไม้ผลิ, 22 °C ในฤดูร้อน, 13 °C ในฤดูใบไม้ร่วงและ -1 °C ในฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 37 °C ในฤดูร้อนถึง -18
°C ในฤดูหนาว

ข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ The New England School of English กรุณาโทรติดต่อที่หมายเลข (617) 864-7170 หรือแฟ็กซ์ (617) 864-7282 หรืออีเมล์
admissions@nese.edu เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน เราตอบรับสายตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวก

ค่าธรรมเนียม - 4 สัปดาห์
ค่าสมัคร1

US$185

ค่ามัดจำ�ค่าเล่าเรียน1,2

US$150

เงินประกันค่าที่พักอาศัย3

US$250

ค่ารับ-ส่งเอกสารด่วน

US$90

โปรแกรมหลักสูตรกึ่งเข้มข้น (9:00 - 12:30)

โปรแกรมหลักสูตรเข้มข้น (9:00 - 3:15)11

ค่าเล่าเรียน4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

บ้านพัก5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

หอพัก6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

อพาร์ทเม้นท์ 8,10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

รวม

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3135

US$4805

ประกันสุขภาพ12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวและไม่สามารถคืนได้
2. ค่ามัดจำ�ค่าเล่าเรียนที่ไม่สามารถคืนได้จะถูกโอนเข้าในค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาแรกของท่าน
3. NESE จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดทั้งหมดของข้อตกลง
บริการบ้านพักของ NESE ค่ารับรองอพาร์ทเมนท์: 500 เหรียญสหรัฐ
4. การเรียนเลือกนอกจากวิชาหลัก (After school Optional Course) จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 335-670 เหรียญ
สหรัฐ, ขึ้นอยู่กับหลักสูตร
5. รวมอาหาร 16 มื้อต่อสัปดาห์
6. รวมอาหาร 14 มื้อต่อสัปดาห์
7. ราคาทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตลอดถึงเดือนธันวาคม 2018

8. NESE จะหยุดทำ�การในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน, สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมและสองสัปดาห์
สุดท้าย ของเดือนธันวาคม สถานที่พักของ NESE จะมีให้เฉพาะนักเรียนที่ยังมีวิชาเรียนอยู่ในช่วงระยะเวลาเหล่านี้
โดยนักเรียน ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษ 47-190 เหรียญสหรัฐต่อคืน, ขึ้นอยู่กับว่าเป็นห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักรวม
9. อัตราค่าห้องรวม ค่าห้องสำ�หรับห้องเดี่ยวคือ 2,710 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งภาคการเรียน
10. อพาร์ทเมนท์ให้บริการสำ�หรับผูเ้ รียนอายุ 30 ปีขน
้ึ ไปเท่านัน
้ โดยคิดค่าใช้จา่ ยต่อรายบุคคล ราคาสำ�หรับพักคูค่ อื 3,450
เหรียญสหรัฐ ราคานีย้ งั ไม่รวมบริการทำ�ความสะอาดและอาหาร
11. เราจะให้สว่ นลดค่าเล่าเรียนแก่นกั เรียนเต็มเวลาทีช่ �ำ ระค่าเล่าเรียนสำ�หรับภาคการศึกษาทัง้ สองภาคพร้อมกัน ค่าเล่าเรียน
เต็มเวลา 8 สัปดาห์ทช่ี �ำ ระพร้อมกันคือ 3,690 เหรียญสหรัฐ
12. ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองสภาวะสุขภาพที่มีอยู่ก่อนหน้าการทำ�ประกันสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านกรมธรรม์ กรุณา
ติดต่อ NESE โดยตรง

แบบฟอร์มใบสมัคร - ตอนที่ 1
1. กรุณาเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เพื่อกรอกข้อมูลทั้งสองด้านของแบบฟอร์มใบสมัครนี้ ให้สมบูรณ์
2. แนบรายการต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัคร:
ก) ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 185 เหรียญสหรัฐ
ข) ค่ามัดจำ�ค่าเล่าเรียนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 150 เหรียญสหรัฐซึ่งจะถูกโอนเข้าในค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาแรก
ของท่าน
ค) หมายเลขบัตรเครดิตใช้เพื่อสำ�รองที่พักของท่าน NESE จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านหากท่านมี
คุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดทั้งหมดของข้อตกลงบริการบ้านพักของ NESE
ง) ค่ารับ-ส่ง เอกสารด่วนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 90 เหรียญสหรัฐ
จ) จดหมายการอุปการะด้านการเงิน (letter of financial support)
นาย
นาง/นางสาว

ชื่อ

นามสกุล

3. เซ็นชื่อในแบบฟอร์มการสมัคร (บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องเซ็นชื่อเช่นเดียวกัน หากท่านมีอายุตํ่ากว่า
21 ปี) แล้วส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ โทรเลข หรืออีเมล์ไปที่:
Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
โทรสาร: (617) 864-7282
อีเมล์: apply@nese.edu

ชื่อ

ชื่อกลาง

ที่อยู่ (ถาวร)
บ้านเลขที่/ตรอก/ซอย/ถนน
ประเทศ

ตำ�บล/อำ�เภอ/จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

มือถือ

โทรศัพท์

Skype

อีเมล์

วันเกิด

ประเทศที่เกิด

สัญชาติ

(วัน/เดือน/ปี)

ท่านต้องการวีซ่านักเรียน (F-1) ใช่หรือไม่
ข้าพเจ้าต้องการเข้าศึกษาใน

ใช่

ไม่ใช่

ถ้าไม่ใช่ ท่านจะใช้วีซ่าประเภทใด

โปรแกรมหลักสูตรกึ่งเข้มข้น (9:00 - 12:30)

โปรแกรมหลักสูตรเข้มข้น (9:00 - 3:15)

กรุณากาเครื่องหมายหน้าภาคการศึกษาที่ท่านต้องการเข้าเรียน:

ภาคการศึกษา 2017

ภาคการศึกษา 2018

3 มกราคม - 27 มกราคม

26 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม

2 มกราคม – 26 มกราคม

25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม

27 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม

28 สิงหาคม - 22 กันยายน

26 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม

27 สิงหาคม – 21 กันยายน

30 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์

24 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม

27 มีนาคม - 21 เมษายน

29 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์์

25 กันยายน - 20 ตุลาคม

1 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม

26 มีนาคม – 20 เมษายน

23 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน

30 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน

30 เมษายน – 25 พฤษภาคม

20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม

29 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน

ท่านต้องการให้เราจัดเตรียมที่พักให้หรือไม่

ต้องการ

ไม่ต้องการ

ข้าพเจ้าต้องการ

บ้านพัก

หอพัก

ท่านต้องการพักร่วมกับเด็กเล็กหรือไม่

ต้องการ

ไม่ต้องการ

ท่านสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวที่มีแมวหรือไม่

ได้

ไม่ได้

ท่านสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวที่มีสุนัขหรือไม่

ได้

ไม่ได้

ท่านสูบบุหรี่หรือไม่

ได้

ไม่ได้

ท่านสามารถพักอยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่ได้หรือไม่

ได้

ไม่ได้

ท่านมีอาการแพ้ใดๆ หรือไม่

ได้

ไม่ได้

ท่านต้องการห้องประเภทใด

ห้องเดี่ยว

ห้องรวม

ท่านสูบบุหรี่หรือไม่

สูบ

ไม่สูบ

ผู้พักอพาร์ทเมนท์มีจำ�นวนทั้งหมดกี่ท่าน

1 คน

พักคู่

ท่านสูบบุหรี่หรือไม่

สูบ

ไม่สูบ

23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม
24 กันยายน – 19 ตุลาคม

22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน
19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม

อพาร์ทเมนท์10

วันที่ต้องการเข้าพักอาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพัก
ไม่เจาะจง

ไม่เจาะจง
(ถ้ามีกรุณาอธิบายอาการ)

ท่านอยากให้ครอบครัวที่จะให้ท่านพักอาศัยด้วยทราบสิ่งใดเกี่ยวกับตัวท่านบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก

ข้อมูลของอพาร์ทเมนท์
(อพาร์ทเมนท์ปลอดบุหรี่)

เงินประกันค่าที่พักอาศัย
โปรดทราบว่า NESE ต้องได้รับเงินประกันค่าที่พักอาศัยของท่านก่อนที่เราจะสามารถสำ�รองพื้นที่สำ�หรับท่านในบ้านพักของ NESE ได้โปรดแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อใช้เป็น
หลักประกันนี้ NESE จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่าน หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดทั้งหมดของข้อตกลงการยอมรับบริการบ้านพักของ NESE
ข้าพเจ้าต้องการใช้บัตรเครดิตเป็นหลักประกันที่พัก NESE ของข้าพเจ้า (ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำ�หนดทั้งหมดของข้อตกลงบริการบ้านพักของ
NESE หากท่านละเมิดข้อกำ�หนดของข้อตกลงการยอมรับบริการบ้านพักของ NESE ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสูงสุดที่ 250 - 5003 เหรียญสหรัฐต่อภาคการศึกษา
วีซ่า

มาสเตอร์การ์ด

หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
ชื่อผู้ถือบัตร

TH1718

อเมริกันเอ็กซ์เพรส
รหัสป้องกัน

ตัวบรรจง

ล ายเซ็นผู้ถือบัตร

ไดเนอร์ส
วันหมดอายุของบัตร

แบบฟอร์มใบสมัคร - ตอนที่ 2
ข้อมูลการประกันสุขภาพ
ใช่ ข้าพเจ้าต้องการชื้อประกันสุขภาพจาก NESE ข้าพเจ้าทราบว่าต้องเสียค่าเบี้ยประกันสุขภาพของ NESE ที่ 150 เหรียญสหรัฐต่อภาคการศึกษา
ไม่ ข้าพเจ้าไม่ต้องการซื้อประกันสุขภาพจาก NESE ข้าพเจ้ามีประกันสุขภาพของตนเองแล้ว

ข้อมูลการรับส่งที่สนามบิน
ใช่ กรุณาจัดเตรียมบริการรับที่สนามบินให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่าจะต้องเสียค่าบริการนี้เป็นเงิน 90 เหรียญสหรัฐ
ไม่ โปรดอย่าจัดเตรียมบริการรับที่สนามบินให้ข้าพเจ้า

ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีฉุกเฉิน NESE ควรติดต่อกับผู้ใด
ชื่อ - นามสกุล

ความสัมพันธํ

โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอธิบายจุดมุ่งหมายที่มาเรียนใน NESE￼
โปรดระบุว่าท่านทำ�งานอาชีพใดในเวลานี้
โปรดระบุว่าท่านได้ใบสมัครนี้มาจากไหน

ข้อมูลชุดการรับเข้าศึกษา
กรุณาส่งชุดการรับเข้าศึกษา (Acceptance Packet) ของข้าพเจ้า (รวมทั้งแบบฟอร์ม I-20 หากข้าพเจ้าได้สมัครเอาไว้)
ทางบริการรับ-ส่งด่วน (ข้าพเจ้าได้แนบเงิน 90 เหรียญสำ�หรับบริการนี้)
บ้านเลขที่/ตรอก/ซอย/ถนน

ทางไปรษณีย์อากาศ (ไม่เสียค่าบริการ)
ถึง
ที่อยู่ถาวรข้างบน หรือ

แขวง/ตำ�บล

อำ�เภอ/จังหวัด

ประเทศ

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่อื่น:

รายละเอียดการชำ�ระเงิน
ข้าพเจ้าได้ชำ�ระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
วันที่โอนเงิน:

จำ�นวนเงินที่โอน

หมายเลขอ้างอิงการโอนเงิน

(วัน/เดือน/ปี)

ข้าพเจ้าต้องการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วยบัตรเครดิต
กรุณาเก็บเงินจำ�นวน
วีซ่า

เหรียญสหรัฐ จากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
มาสเตอร์การ์ด

หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต

อเมริกันเอ็กซ์เพรส

ไดเนอร์ส

รหัสผ่าน

ชื่อผู้ถือบัตรเครดิต

วันที่บัตรหมดอายุ

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
กรุณาเขียนตัวบรรจง

การรับรองทางการเงิน เงินประกันค่าทีพ
่ กั อาศัยและการอนุมตั ท
ิ างการแพทย์
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการเข้าศึกษาที่ The New England School of English ตามทีแ่ จ้งไว้ในหน้า
ค่าใช้จา่ ยทีแ่ นบมา ข้าพเจ้ายังเข้าใจอย่างถีถ่ ว้ นเกีย่ วกับตารางการยกเลิกและการขอเงินคืนสำ�หรับการเข้าศึกษาที่ The New
England School of English ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบตามกฎหมายสำ�หรับค่า
ใช้จา่ ยทัง้ หมดและการยกเลิกใดๆ ที่ ใช้จา่ ยโดยผูส้ มัครทีเ่ ข้าศึกษาใน The New England School of English ซึง่ รวมถึงค่า
ติวเตอร์ ค่าธรรมเนียม และการใช้จา่ ยประจำ�วัน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ในกรณีของการชำ�ระเงินมัดจำ�สถานทีพ
่ กั
มูลค่า 250 - 5003 เหรียญสหรัฐ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้กบั NESE เพือ่ ใช้เป็นข้อ

ชื่อผู้สมัคร

ลายเซ็นผู้สมัคร

ตกลงการยอมรับบริการบ้านพักของ NESE ค่าบริการสูงสุดที่เรียกเก็บต่อภาค การเรียนคือ จะไม่เกิน 250 - 5003
เหรียญสหรัฐ เงินประกันค่าที่พักอาศัยนี้จะคืนให้ในเวลาไม่เกิน 90 วันหลังจากข้าพเจ้าออกจากสถานที่พักของ NESE
ข้าพเจ้าอนุมัติการตรวจสอบทางการแพทย์ และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของผู้สมัคร และจะให้ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านการรักษาทางการแพทย์และการประกัน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่อยู่นอกเหนือ
จากการประกันทางการแพทย์สำ�หรับอาการต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสุขภาพ การเซ็นใบ
สมัครนี้ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียนที่รวมอยู่ในชุดเอกสารใบสมัคร

ชื่อผู้ปกครอง (ถ้าผู้สมัครอายุตํ่ากว่า 21 ปี)

วัน/เดือน/ปี

ลายเซ็นผู้ปกครองหากผู้สมัครมีอายุตํ่ากว่า 21 ปี

วัน/เดือน/ปี

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu
©2017, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

