
 
รูปถ่าย 
1 นิว้ 

No.     

  Application Form  
English & Fun International Camp 

Name in Thai (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)                              Age        Years 

Name in English as in passport (Master/Mr./Miss)       Nickname     

Date of Birth   School/University     Current level of study       

Contact address                                  

   Postal code   

Home phone No.     Mobile phone No.         E-Mail address   

 Line ID.          

Father’s name     Occupation    Contact No.     

Mother’s name     Occupation    Contact No.                    

I have           brothers and      sisters. They are                               years old. 

Talents               

Sports I like        Hobbies           

Personalities   Quiet   Talkative    Timid       Others     

Personal characters     Attached to parents    Can’t stay alone    Others     

Medical conditions   None          Yes, I have. My conditions are        

English Study         Never studied English          Have studied English for            hours 

Have you been abroad?    Never   Yes, to       

 Weight   kg.      Height    cm. 

 Special behaviors (if any)           

I , a parent of the applicant, have been informed of the details of the “English and Fun International Camp” 

programme. I am applying for my child to join the programme and willing to pay for all the expenses occurring in 

English and Fun International Camp. I consent my child to travel outside of Thailand and participate in all activities 

of the programme under the supervision of Education and Cultural Exchange or ECE. until the end of the programme. 

 

  Sign      Applicant (Parent) 

(    ) 

                              Date                     

Office Use Only 

Evidences submitted  (    ) Photos     (   ) Transcript    (   ) Copy of passport 

By (Officer Name)    Financing (    ) Deposit      THB  Date     in     Cashier 

(    ) 2nd Payment     THB  Date     in                     Cashier    

Note                

Officer  date      

EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE 
THAI - UNIVERSAL  CULTURE  &  EDUCATION FUND 
43 SOI WIPHAWADEE RANGSIT 16/25, WIPHAWADEE RANGSIT RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND 

TEL: (662) 690-0375 - 7   FAX : (662) 691-5199   WWW.ECETHAILAND.COM  
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หนังสอืรายงานตวั 
โครงการ English & Fun International Camp (EFIC) 

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)____________________________________________ เกี่ยวขอ้งเป็น____________________________ของเยาวชนอซีอี.ี 
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) _______________________________ (ชื่อ-สกลุ ตามหนงัสอืเดนิทาง) _________________________อาย_ุ_______ ปี 
อยู่บา้นเลขที_่__________หมูท่ี_่________________ ซอย__________________ ถนน__________________ ต าบล/แขวง__________________ 
อ าเภอ/เขต__________________จงัหวดั__________________ รหสัไปรษณีย_์_________________ e-mail ____________________________       
โทรศพัทบ์ดิา ________  ___            โทรศพัทม์ารดา__          _____________  ระดบัช ัน้/ปีที ่___ สถานศึกษา__         _________________ 
เขา้ร่วมโครงการ EFIC ณ ประเทศสงิคโปร ์ระหวา่งวนัที ่_____________________ ถงึวนัที ่________________________ ขา้พเจา้ทราบความประสงค์
ของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ___   _________________________   ___________________ ในการเขา้ร่วมโครงการ EFIC และทราบกฎระเบยีบของ
โครงการ EFIC ตลอดจนเงือ่นไขต่างๆ ทีผู่อ้ยู่ในความปกครองจะตอ้งปฏบิตัแิลว้ดงันี้  

1. เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ EFIC จะไดร้บัอนุญาตจากผูป้กครองตามกฎหมายแลว้ 
2. เยาวชน EFIC ตอ้งรกัษากิริยามารยาท ไม่ส่งเสยีงดงั หรือก่อความร าคาญใหแ้ก่ผูอ้ื่นในระหว่างเขา้ร่วมโครงการฯ ซึง่รวมการเดนิทาง บรเิวณทีพ่กั และ

ขณะออกเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ หรอืเขา้พบบคุคลส าคญัดว้ย 
3.  การแต่งกายตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตามกาล และสมยันิยม 
4. ใหค้วามเคารพ และรบัฟงัค าแนะน าของอาจารย ์หรอืเจา้หนา้ทีข่องโครงการฯ ผูดู้แล และเยาวชนอซีอี.ี จะไมแ่ยกกลุม่โดยไมม่เีหตผุลอนัจ าเป็น 
5. ใหค้วามช่วยเหลอื และดูแลซึง่กนัและกนัในระหวา่งเพือ่นทีเ่ดนิทางในกลุม่เดยีวกนั หรอืกลุม่อืน่ๆ หากไมส่ามารถแกป้ญัหาเองไดใ้หแ้จง้อาจารยผู์ดู้แล 
6. พกัในทีพ่กัตามทีเ่จา้หนา้ทีข่องโครงการฯ หรอือาจารยผู์ดู้แลจดัให ้
7. เยาวชน EFIC จะไมอ่อกจากทีพ่กัหลงัเวลา 21.00 น. และการออกนอกทีพ่กัทกุคร ัง้จะตอ้งแจง้ผูดู้แล 
8. หา้มเลน่การพนนั และเสพยข์องมนึเมา หรอืยาเสพตดิทกุชนิด และหา้มหยบิหรอืเก็บของทีไ่มใ่ช่ของตนไปเป็นของตนเอง 
9. หา้มขบัขีย่านพาหนะทกุชนิด การใชห้รอืเลน่อปุกรณบ์นัเทงิ หรอืกฬีาจะตอ้งอยู่ในความดูแลของผูค้วบคุมอปุกรณน์ัน้ๆ และความรูเ้หน็ของอาจารยผู์ดู้แล หากเกดิ

อบุตัเิหตขุึ้น ความเสยีหายทีน่อกเหนือจากบรษิทัประกนัภยัรบัผดิชอบเยาวชนตอ้งรบัผดิชอบเอง 
10.  หา้มน าหรอืพาเอาสิง่ของตอ้งหา้มของแต่ละประเทศหรอืของผดิกฎหมายไปดว้ยในขณะเขา้ร่วมโครงการฯ โดยสิง่ของตอ้งหา้มของประเทศสงิคโปร ์ไดแ้ก่ 

หมากฝรัง่, สิง่ของละเมดิลขิสทิธิ์ และผดิกฎหมาย เป็นตน้  
11.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ใหน้ ามาฝากไวก้บัอาจารย ์เยาวชน EFIC เก็บส าเนาตดิตวัไวไ้ด ้
12.  เยาวชน EFIC ตอ้งเป็นผูต้รงต่อเวลา และเดนิทางไปและกลบัตามทีโ่ครงการฯ ก าหนด  ความเสยีหายทีเ่กดิจากความไมต่รงเวลาหรอืการกระท าอืน่ใด  

 โดยเยาวชนจนเกดิความเสยีหายขึ้นไมว่า่ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่เยาวชนตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 
13.  เมือ่เยาวชนรายงานตวัเขา้ร่วมโครงการ EFIC แลว้ขอสละสทิธิหรือยกเลกิการเขา้ร่วมโครงการฯ ทางกองทุนฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนเงนิมดัจ า เพราะทาง

โครงการฯ ตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในข ัน้ตอนระหวา่งประเทศ 
14.  การยกเลกิการเดนิทางก่อนก าหนดเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ผูร้ายงานตวัจะไมไ่ดร้บัคืนเงนิค่าใชจ้่ายทีช่  าระมาแลว้  
15.  ค่าใชจ้่ายทีก่  าหนด รวมค่าอาหาร ค่าทีพ่กั  ค่าธรรมเนียมการเรยีน ค่าตัว๋เครื่องบนิ แต่ไม่รวมค่าใชจ้า่ยสว่นตวั, ค่าประกนัภยั,  ค่าประกนัสุขภาพ และอบุติัเหต ุ 

และการจดัเตรียมเสื้อผา้ในการเดินทาง และของสว่นตวัเสยีหายหรือสูญหาย  
16.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากตวัเยาวชนเป็นการสว่นตวัหรอืเฉพาะตวั เช่น เจบ็ป่วย ค่าโทรศพัท ์ฯ  ซึง่หากโครงการฯ ทดรองจ่ายไปใหก่้อนเยาวชนจะช าระคืนใหใ้นภายหลงั 
17.  ถา้เยาวชนอซีอี.ี ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ หากไดต้กัเตอืนแลว้ยงัฝ่าฝืน หรอืในกรณีทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบอย่าง 

 รา้ยแรง เช่น การฝ่าฝืนจะเป็นผลท าใหต้วัเยาวชนตกอยู่ในสถานะทีไ่มป่ลอดภยั หรอื อยู่นอกเหนือความดูแลของโครงการฯ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย                   
 ต่อชื่อเสยีงของประเทศไทย หรอืโครงการ EFIC หรือหากไม่เชื่อฟงัอาจารยผู์ดู้แลหรือเจา้หนา้ทีอ่ซีอี.ี เยาวชนผูน้ ัน้อาจถูกส่งกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดหรือ 
ถกูตดัสทิธิ์การเขา้ร่วมโครงการฯ ไดท้นัท ี โดยไมไ่ดร้บัการคืนเงนิค่าใชจ้่ายแต่อย่างใด การสง่กลบัประเทศ ผูป้กครองเยาวชนตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE 
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บนัทกึเฉพาะเจา้หนา้ที่อซีีอ.ี 

รายงานตวัที ่ [   ] ส านกังานโครงการฯ กรุงเทพฯ [   ] ทางไปรษณีย ์เมือ่วนัที…่…………...................................................……….. 
รายละเอยีดเอกสารการรายงานตวั   [   ] ถกูตอ้ง [   ] ยงัไม่ถกูตอ้ง เพราะ…………………….………..........................…………. 

ลงชื่อ…………………………..เจา้หนา้ทีอ่ซีอี.ี  
                
 

18.  หากเยาวชนกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบยีบแลว้เกดิความเสยีหายขึ้น เยาวชนจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 
19.  โครงการ EFIC มวีตัถปุระสงคใ์นการพฒันาประสบการณ ์และความสามารถของเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัปจัจบุนั ดงันัน้จงึไมส่ง่เสรมิใหเ้ยาวชน   

 ซื้อของจากต่างประเทศจ านวนมากหรือใชจ้่ายเงนิจ านวนมาก และไม่อนุญาตใหไ้ปนอกโปรแกรม หรือไป – กลบัก่อนหรือหลงัก าหนด เวน้แต่มเีหตุ  
จ าเป็นเทา่นัน้ 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษากฎระเบยีบของโครงการ EFIC เป็นทีเ่รยีบรอ้ย และมคีวามยนิดใีห ้(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)_____________________________ 
เขา้ร่วมโครงการฯ ดงักลา่ว โดยใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการฯ ทกุประการ และจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ ในต่างประเทศ
ในครัง้นี้  หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบยินดีใหโ้ครงการด าเนินการตามที่เหน็สมควรไดร้วมถงึส่งกลบัประเทศไทยก่อนก าหนด    โดย
ขา้พเจา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นเอง หากโครงการฯ  ทดรองจ่ายไป ขา้พเจา้จะชดใชค้ืนโครงการฯ ในทนัททีี่ไดร้บัแจง้จากโครงการฯ เพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้และเยวชนจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

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

 วนัที ่………………………………..…….................... 

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

 วนัที ่………………………………..…….....................
.  



 
 
 
 

หนังสอือนุญาตและยนืยนั 

    ใหเ้ยาวชนผูอ้ยู่ในความปกครองเขา้ร่วมโครงการ EFIC 
วนัที…่……………………………………… 

ขา้พเจา้นาย….…………………………………………….………………………มคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นบดิา และขา้พเจา้นาง…………………………………………………………………………….…

มคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นมารดาของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ………………………………………………………………………………………ชื่อเลน่ ……………………………….อาย ุ…………………. ปี 

ซึง่อยู่ในความปกครองของขา้พเจา้เรยีนอยู่ในระดบั …………………………  ช ัน้/ปี ………………………… โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ………………………………………………………………… 

ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที…่……………………หมู…่…………ซอย………………………………….ถนน.………………………………ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต…………………………

จงัหวดั………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………………โทรศพัท…์………………………………………………………ขอยนืยนัและอนุญาตใหผู้อ้ยู่ในความปกครอง

ของขา้พเจา้ดงักลา่วเขา้ร่วมโครงการ EFIC ณ ประเทศ ……………………………………………… ระหวา่งวนัที ่……………………………………  ถงึวนัที ่………………………………………   

โดยขา้พเจา้ท ัง้สองยนิดเีป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายของผูอ้ยู่ในความปกครองท ัง้สิ้น เพือ่เป็นการยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ ขา้พเจ า้ขอช าระเงนิในส่วนทีเ่ป็น

ค่าใชจ้่ายของเยาวชนดงันี้ 

วิธีการช าระเงนิ   (กรุณาเลอืกกาเครื่องหมายลงหนา้ช่องท่ีเลอืกปฏบิติั) 
(   ) 1. เงนิสด ณ  ส านกังานโครงการฯ  ถ.วภิาวดรีงัสติ (กรณีมาช าระดว้ยตนเอง)  
(   ) 2. ธนาณตั ิ(ธรรมดา หรอื ออนไลน)์ เลขที ่………………………..……………ลงวนัที…่…………………………………. 
เพือ่เป็นการยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ พรอ้มกนันี้แลว้  ในกรณีทีข่า้พเจา้ขอยกเลกิหรอืสละสทิธิ์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ หลงัจากไดย้นืยนั

มาแลว้นี้  ขา้พเจา้ยนิดใีหท้างโครงการฯ เก็บเงนิดงักลา่วไวเ้พือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  
 

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

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

__________________________________________________________________ 
 

หนังสอืมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน 
 

เขยีนทีบ่า้นเลขที…่…………………หมู…่……ซอย…………….…ถนน…………………….…… 
ต าบล/แขวง……………….…………..อ าเภอ/เขต…………….…….จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์.……………....… 

 

วนัที…่……..………….…………………… 
 โดยหนงัสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจใหเ้จา้หนา้ที่โครงการเยาวชนอีซอีี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นผูช้ าระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาและกิจกรรมใน
ต่างประเทศแทนเยาวชนชื่อ…………………………………….…..………..…………….อายุ……..…..ปี  ซึ่ ง เดินทางไป เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการศึกษาใน

ประเทศ………………………….…….….………..………  
 ในการนี้ ใหท้างโครงการฯ  เป็นผูม้อี  านาจช าระค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยวธิีใดๆ ที่เห็นสมควรได ้และใหม้อี  านาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งก าหนดแทนขา้พเจา้ จองและซื้อต ัว๋เครื่องบนิ และด าเนินการใหเ้ยาวชนไดร้บัการประกนัสุขภาพและอบุตัิเหตจุากบริษทัประกนัภยั ช าระเบี้ยประกนัและ

เรียกรอ้งค่าทดแทน แทนขา้พเจา้  ตลอดจนมอี านาจยื่นขออนุญาตเขา้ประเทศดงักล่าว แทนขา้พเจา้ไดด้ว้ย การใดที่ผูร้บัมอบอ านาจด าเนินการไปภายใตข้อบ

อ านาจหนงัสอืนี้ใหถ้อืเสมอืนวา่เป็นการด าเนินการของขา้พเจา้เอง 
 เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

ลงชื่อ…………………………….…………..……….. ผูม้อบอ านาจ       ลงชื่อ………………….…………………..………………ผูร้บัมอบอ านาจ 
              (…………………………………………………. )                          (……………………………………………………. ) 

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

หมายเหต ุ :  ถา้เยาวชนยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ช่องผูม้อบอ านาจใหล้งนามโดยผูป้กครอง หากเยาวชนบรรลนุติภิาวะแลว้เยาวชนลงนามไดเ้อง 
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Letter of Permission and Confirmation   
for the student to participate in the English and Fun International Camp 

(EFIC) by Education and Cultural Exchange (ECE) in Singapore  
 
 

I am (Mr.) ………………………………………………… the natural father and I am  

(Miss / Mrs.) ……………………………………………………………… the natural mother of  

(Master / Miss / Mr.) …………………………………………………………… who has been under 

our care and guardianship, is now studying in the level of ……………………………… at 

…………………………………………………………………………… (School / University), now resides 

at Home number………………………………Moo……………………..…………Soi…………………………… 

Thanon…………………………………… Tambon…………………….….…. Amphoe……………………… 

Changwat…………………… Postal code………………… Phone number………………………… 

here give consent and allow the minor named above under our care and 

supervision to participate in the English and Fun International Camp in Singapore 

organized by Education and Cultural Exchange (ECE) for a duration of …………… 

days , from ………………………… to ……………………… .  We hereby agree to be 

responsible for all the incurring expenses of Master /Mr. /Miss 

………………………………………………………… while he/she is staying in Singapore.  

 
I hereby fully authorize ECE and its staff to arrange the travel and 

accommodation to, from and in Singapore and/or to manage by whatever means 

so as to successfully make our minor be able to travel to and from Singapore and 

participate the camp under the supervision and care of ECE.  

 
 

     Signature ………………………………… Father  

 
                                                        (………………………………………………) 

 

     Signature ………………………….…….… Mother 

 
                   (…………………………………………………) 

 

          Date …………………………………………… 
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