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หนังสือรายงานตัว
โครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)____________________________________________ เกี่ยวข้องเป็ น____________________________ของเยาวชนอีซอี .ี
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) _______________________________ (ชื่อ-สกุล ตามหนังสือเดินทาง) _________________________อายุ________ ปี
อยู่บา้ นเลขที_่ __________หมูท่ _่ี ________________ ซอย__________________ ถนน__________________ ตาบล/แขวง__________________
อาเภอ/เขต__________________จังหวัด__________________ รหัสไปรษณีย_์ _________________ e-mail ____________________________
โทรศัพท์บดิ า ________ ___โทรศัพท์มารดา_______________ เลขทีน่ งั ่ สอบ____________ ระดับชัน้ /ปี ท่ี ___ สถานศึกษา___________________
ประเมินผล/สอบได้ลาดับที่ __________ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศ [ ] อังกฤษ [ ] นิวซีแลนด์ [ ] ออสเตรเลีย [ ] แคนาดา [ ] ไต้หวัน
ระยะเวลา_____________ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ _____________________ ถึงวันที่ ________________________ ข้าพเจ้าทราบความประสงค์ของ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ___________________________________________________ ในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
และทราบกฎระเบียบของโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ตลอดจนเงือ่ นไขต่างๆ ทีผ่ ูอ้ ยู่ในความปกครองจะต้องปฏิบตั แิ ล ้วดังนี้
1. เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการกองทุนฯ เป็ น “เยาวชนอีซอี .ี ” เยาวชนจะได้รบั บัตรประจาตัวเยาวชนอีซอี .ี ซึง่
เยาวชนจะต้องเก็บไว้ตดิ ตัวตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ
2. เยาวชนอีซอี .ี ต้องรักษากิรยิ ามารยาท ไม่สง่ เสียงดัง หรือก่อความราคาญให้แก่ผูอ้ น่ื ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ รวมการเดินทาง บริเวณทีพ่ กั และขณะ
ออกเยีย่ มชมสถานทีต่ ่างๆ หรือเข้าพบบุคคลสาคัญด้วย
3. การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาล และสมัยนิยม
4. ให้ความเคารพ และรับฟังคาแนะนาของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าทีข่ องโครงการฯ ผูด้ ูแล และเยาวชนอีซอี .ี จะไม่แยกกลุม่ โดยไม่มเี หตุผลอันจาเป็ น
5. ให้ความช่วยเหลือ และดูแลซึง่ กันและกันในระหว่างเพือ่ นทีเ่ ดินทางในกลุม่ เดียวกัน หรือกลุม่ อื่นๆ หากไม่สามารถแก้ปญั หาเองได้ให้แจ้งอาจารย์ผูด้ ูแล
เป็ นอันดับแรกหรือแจ้ง co-ordinator ในต่างประเทศหรือโครงการอีซอี .ี
6. พักในทีพ่ กั ตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องโครงการฯ หรืออาจารย์ผูด้ ูแลจัดให้ซง่ึ อาจจะเป็ นหอพัก หรือบ้านของชาวต่างชาติ
7. เยาวชนอีซอี .ี จะไม่ออกจากทีพ่ กั หลังเวลา 21.00 น. และการออกนอกทีพ่ กั ทุกครัง้ จะต้องแจ้งผูด้ ูแลทีพ่ กั เช่น Dad หรือ Mom เป็ นต้น
8. ห้ามเล่นการพนัน และเสพย์ของมึนเมา หรือยาเสพติดทุกชนิด และห้ามหยิบหรือเก็บของทีไ่ ม่ใช่ของตนไปเป็ นของตนเอง
9. ห้ามขับขีย่ านพาหนะทุกชนิด การใช้หรือเล่นอุปกรณ์บนั เทิง หรือกีฬาจะต้องอยู่ในความดูแลของผูค้ วบคุมอุปกรณ์นนั้ ๆ และความรูเ้ ห็นของอาจารย์ผูด้ ูแล หากเกิด
อุบตั เิ หตุข้นึ ความเสียหายทีน่ อกเหนือจากบริษทั ประกันภัยรับผิดชอบเยาวชนต้องรับผิดชอบเอง
10. การพักอยู่กบั Host Family หาก Host Family นานักเรียนไปนอกเมืองจะต้องบอกกล่าวให้อาจารย์ผูด้ ูแลกลุม่ ทราบและเมือ่ เดินทางกลับเรียบร้อย ต้อง
แจ้งอาจารย์ผูด้ ูแลกลุม่ ทุกครัง้ การพักกับ Host Family โดยหลักการทางโครงการฯ จะพยายามให้พกั 1 คน ต่อ 1 Family ยกเว้นเยาวชนมีอายุไม่เกิน 16
ปี โครงการฯ จะจัดพักตามความเหมาะสมและในกรณีมเี หตุจาเป็ นเยาวชนอายุเกิน 16 ปี อาจต้องพัก 2 คน ต่อ 1 Family
11. ห้ามนาหรือพาเอาสิง่ ของต้องห้ามของแต่ละประเทศหรือของผิดกฎหมายไปด้วยในขณะเข้าร่วมโครงการฯ โดยสิง่ ของต้องห้ามในแต่ละประเทศทาง
โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง และไม่ควรนาโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ปด้วยโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นอาจารย์ผูด้ ูแลมีสทิ ธิ์ยดึ ไว้ได้
12. หนังสือเดินทาง (Passport) ให้นามาฝากไว้กบั อาจารย์ เยาวชนอีซอี .ี เก็บสาเนาติดตัวไว้ได้
13. การโทรศัพท์ตดิ ต่อทางบ้าน ถ้าจะใช้โทรศัพท์ทบ่ี า้ นของ Host Family ควรแจ้งและขออนุ ญาตเจ้าของบ้านทุกครัง้ โดยเยาวชนต้องดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง
14. เยาวชนอีซอี .ี ต้องเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และเดินทางไปและกลับตามทีโ่ ครงการฯ กาหนด ความเสียหายทีเ่ กิดจากความไม่ตรงเวลาหรือการกระทาอืน่ ใด
โดยเยาวชนจนเกิดความเสียหายขึ้นไม่วา่ ต่อตนเองหรือผูอ้ น่ื เยาวชนต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง
15. ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเป็ นเยาวชนอีซอี .ี หากผลสอบไม่ได้รบั ทุนเต็มจานวน เยาวชนทีส่ อบได้อนั ดับอืน่ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสมทบ สาหรับค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมโครงการฯในต่างประเทศของตัวเยาวชนเป็ นจานวนตามลาดับทีเ่ ยาวชนสอบได้

16. ในการเป็ นเยาวชนอีซอี .ี ผูท้ ส่ี อบได้และยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมกับผูผ้ ่านการคัดเลือกคนอืน่ ๆ จากทัวประเทศ
่
เพือ่ รับทราบขัน้ ตอน
ความรู ้ รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเรื่องการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ (เยาวชนทีไ่ ด้รบั ทุนเต็มจานวนทีไ่ ม่เข้าร่วมปฐมนิเทศโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากโครงการจะถูกตัดสิทธิการรับทุนทันที)
17. ทุนต่างๆ ทีก่ องทุนฯ ได้จดั สรรให้ไม่สามารถขอรับเป็ นเงินสด และหากผูผ้ ่านการคัดเลือกสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าสละสิทธิทนุ นัน้ ด้วย
และหากผูผ้ ่านการคัดเลือกทีม่ คี ่าใช้จ่ายสมทบและได้ชาระเป็ นบางส่วนเพือ่ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ แล ้วขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ทาง
กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน้ เพราะทางโครงการฯ ต้องชาระค่าใช้จ่ายในขัน้ ตอนระหว่างประเทศ
18. เฉพาะกรณีการรายงานตัวทีแ่ บ่งชาระค่าใช้จ่ายสมทบเกินกว่า 3 งวด ผูร้ ายงานตัวผิดนัดไม่ชาระค่าใช้จ่ายสมทบตัง้ แต่ 3 งวดขึ้นไป หรือการรายงานตัว
ทีแ่ บ่งชาระค่าใช้จ่ายสมทบ 3 งวด ผูร้ ายงานตัวผิดนัดไม่ชาระค่าใช้จ่ายสมทบ 2 งวดสุดท้ายให้ถอื ว่าผูน้ นั้ สละสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ และไม่มสี ทิ ธิ์รบั
ค่าใช้จ่ายสมทบทีช่ าระไปแล ้วคืน
19. ทุนตามทีเ่ ยาวชนได้รบั รวมค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน แต่ไม่รวมค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ค่าภาษี สนามบิน ค่าธรรมเนี ยมทาวีซ่า ค่าประกันภัย
ทางอากาศ ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ และ การจัดเตรียมเสื้อผ้าในการเดินทาง และของส่วนตัวเสียหายหรือสูญหาย ค่าแปลเอกสาร และ
ค่าธรรมเนี ยมโครงการ
20. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากตัวเยาวชนเป็ นการส่วนตัวหรือเฉพาะตัว เช่น เจ็บป่ วย ค่าโทรศัพท์ ฯ ซึง่ หากโครงการฯ ทดรองจ่ายไปให้ก่อนเยาวชนจะชาระคืนให้ในภายหลัง
21. เยาวชนอีซอี .ี จะต้องใส่เครื่องแบบทีท่ างโครงการฯ กาหนด เป็ นเสื้อเสวตเชิ้ต และ/หรือ เสื้อทีเชิ้ตสีขาวในวันเดินทางไปและกลับ
22. ถ้าเยาวชนอีซอี .ี ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ หากได้ตกั เตือนแลว้ ยังฝ่ าฝื น หรือในกรณีทเ่ี ป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบอย่าง
ร้ายแรง เช่น การฝ่ าฝื นจะเป็ นผลทาให้ตวั เยาวชนตกอยู่ในสถานะทีไ่ ม่ปลอดภัย หรือ อยู่นอกเหนือความดูแลของโครงการฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศไทย หรือโครงการอีซอี .ี หรือหากไม่เชื่อฟังอาจารย์ผูด้ ูแลหรือเจ้าหน้าทีอ่ ซี อี .ี หรือ co-ordinator ในต่างประเทศเป็ นต้น เยาวชน
อีซอี .ี ผูน้ นั้ อาจถูกส่งกลับประเทศไทยก่อนกาหนดหรือถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทนั ที โดยไม่ได้รบั การคืนเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
23. หากเยาวชนกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมายกฎระเบียบแล ้วเกิดความเสียหายขึ้น เยาวชนจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง โครงการฯ จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี
24. โครงการอีซอี .ี มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ และความสามารถของเยาวชนให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบนั ดังนัน้ จึงไม่สง่ เสริมให้เยาวชน
ซื้อของจากต่างประเทศจานวนมากหรือใช้จ่ายเงินจานวนมาก และไม่สนับสนุนให้ผูป้ กครองไปเยีย่ มเยาวชนขณะอยู่ในต่างประเทศเพราะจะเป็ นการ
ขัดจังหวะการทากิจกรรมของเยาวชน และไม่อนุญาตให้ไปนอกโปรแกรม หรือไป – กลับก่อนหรือหลังกาหนด เว้นแต่มเี หตุจาเป็ นเท่านัน้
ข้าพเจ้าทราบดีวา่ โครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเป็ นโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เมือ่ เยาวชนทีอ่ ยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าได้
เดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวชาวต่างชาติแลว้ ในทางกลับกันเยาวชนจากต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพือ่ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ครอบครัวของ
เยาวชนอีซอี .ี มีสทิ ธิรบั เป็ นเจ้าภาพดูแลเยาวชนจากต่างประเทศเหล่านัน้ ด้วย ( โปรดเลือกด้วยความสมัครใจของตนเอง )
[ ] ยินดีรบั เยาวชนจากต่างประเทศเข้าพักอาศัยกับครอบครัว [ ] ยังไม่พร้อมรับเยาวชนจากต่างประเทศ
ข้า พเจ้า ได้ศึ ก ษากฎระเบีย บของโครงการเยาวชนอี ซีอี .แลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมเป็ น ที่เ รี ย บร้อ ย และมี ค วามยิ น ดี ใ ห้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/
น.ส.)_____________________________ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการฯ ทุกประการ และจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซอี .ี ฯ ในต่างประเทศในครัง้ นี้ หากผูเ้ ข้าร่วมโครงการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบยินดีให้โครงการดาเนินการตามที่
เห็นสมควรได้รวมถึงส่งผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ กลับประเทศไทยก่อนกาหนด โดยข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเอง หากโครงการฯ ทดรองจ่าย
ไป ข้าพเจ้าจะชดใช้คืนโครงการฯ ในทันทีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากโครงการฯ เพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าและผูร้ บั ทุนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ……………………………..……....................... ผูป้ กครอง

ลงชื่อ……………………………..……....................... เยาวชน

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

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

.

บันทึกเฉพาะเจ้าหน้าที่อซี ีอ.ี
รายงานตัวรุ่นที…
่ ...................... ร่วมโครงการฯ ในประเทศ [ ] นิวซีแลนด์ [ ] อังกฤษ [ ] ออสเตรเลีย [ ] แคนาดา [ ] ไต้หวัน
รายงานตัวที่ [ ] สานักงานโครงการฯ กรุงเทพฯ
[ ] ทางไปรษณีย ์ เมือ่ วันที…
่ …………...................................................………..
รายละเอียดเอกสารการรายงานตัว [ ] ถูกต้อง
[ ] ยังไม่ถกู ต้อง เพราะ…………………….………..........................………….
ลงชื่อ…………………………..เจ้าหน้าทีอ่ ซี อี .ี
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สัญญารับทุน
โครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ณ ประเทศ____________________________
สัญญานี้ทาขึ้นที่สานักงานโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรงั สิต 16/25 ถนนวิภาวดีรงั สิต (ซอย16)
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ _______________________________ ระหว่างมูลนิธเิ พือ่ การศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สากล
ในกรณีเป็ นทุนเต็มจานวน หรือโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ในกรณีเป็ นทุนไม่เต็มจานวนซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ผูใ้ ห้ทนุ ” ฝ่ ายหนึ่งกับ
(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)_______________________________ โดยผูป้ กครองชื่อ _______________________________________
( กรณีผูร้ บั ทุนมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ผูร้ บั ทุนดาเนินการได้เอง ) ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ผูร้ บั ทุน” อีกฝ่ ายหนึ่ง ทัง้ สองฝ่ ายตกลงทาสัญญารับทุน ดังมี
ข ้อความต่อไปนี้
ข ้อ 1. ผูใ้ ห้ทนุ ตกลงให้ และผูร้ บั ทุนตกลงรับทุนช่วยเหลือการเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมในเดือน_______________
พ.ศ. ___________ คิดเป็ นเงินจานวน _________________ บาท โดยไม่มขี อ้ ผูกพันหลังการรับทุนใดๆ
ข ้อ 2. ในกรณีผูร้ บั ทุนได้รบั ทุนเต็มจานวน ผู ร้ บั ทุนไม่มคี ่าใช้จ่ายต้องสมทบแต่ตอ้ งชาระค่าปฐมนิเทศ ค่าภาษีสนามบิน ค่าเบี้ยประกันภัย
ทางอากาศ ค่าธรรมเนียมนา้ มัน ค่าเสื้ออีซอี .ี ค่าบัตรเยาวชน ค่าจัดส่งวารสาร ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ในวันรายงานตัวตามที่แจ้งไว้
ในเอกสารประกาศผล เพือ่ เป็ นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ หากสละสิทธิ์จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายทีย่ นื ยันการเข ้าร่วมโครงการนี้
ในกรณีท่ผี ูร้ บั ทุนได้รบั ทุนไม่เต็มจานวนมูลค่าทุน ผูร้ บั ทุนตกลงด้วยความสมัครใจเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของผู ร้ บั ทุนทีต่ อ้ งชาระเองตาม
จานวนทีก่ าหนดโดยลาดับคะแนนทีผ่ ูร้ บั ทุนสอบได้ ได้แก่ค่าใช้จ่ายการศึกษาและกิจกรรมในต่างประเทศ ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน และค่าบริหารจัดการของ
โครงการฯ เพือ่ การเข้าร่วมโครงการฯ ของผูร้ บั ทุน เป็ นต้น โดยชาระผ่านโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม และต้องชาระค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
เช่นเดียวกับวรรคแรก
ในการเขา้ ร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผูร้ บั ทุนไม่ตอ้ งชาระค่าใช้จ่ายใดๆ อีกนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลสอบ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของเยาวชนทีส่ ูญหายในระหว่างอยู่ต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั ผูร้ บั ทุนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง
ผูร้ บั ทุนทราบดีว่าการสละสิทธิ์รบั ทุน หรือยกเลิกการเขา้ ร่วมโครงการฯ ภายในกาหนด 45 วัน ก่อนการเดินทางจะไม่มกี ารคืนเงินค่าใช้จ่าย
สมทบเนื่องจากทัง้ สองฝ่ ายทราบดีว่าการติดต่อ และการดาเนินการขัน้ ตอนทัง้ ในและต่างประเทศจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่ อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน
ข ้อ 3. ผูร้ บั ทุนสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทุกประการ การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
โครงการฯ ในหนังสือรายงานตัว ผูร้ บั ทุนและผูป้ กครองยินยอมให้โครงการฯ ดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพือ่ ป้ องกันความเสียหาย อันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัวผูร้ บั ทุนและโครงการฯ โดยโครงการฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ในกรณีผูร้ บั ทุนฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของโครงการฯ
เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้ บั ทุน
(……………………………………………………)

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูใ้ ห้ทนุ
(……………………………………………………)

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

ลงชื่อ …………………………………………………… พยาน
(……………………………………………………)
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หนังสืออนุ ญาตและยืนยัน
ให้เยาวชนผูอ้ ยู่ในความปกครองเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วันที…
่ ………………………………………
ข้าพเจ้านาย….…………………………………………….………………………มีความเกี่ยวข้องเป็ นบิดา และข้าพเจ้านาง………………………………………………………………………………
มีความเกี่ยวข้องเป็ นมารดาของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ……………………………………………………………………………………………………ชื่อเล่น ………………………….อายุ …………. ปี
ซึง่ อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าเรียนอยู่ในระดับ ………………………… ชัน้ /ปี ………………………… โรงเรียน/มหาวิทยาลัย …………………………………………………………………
ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที…่ ……………………หมู…่ …………ซอย………………………………….ถนน.………………………………ตาบล/แขวง……………………………….อาเภอ/เขต…………………………
จังหวัด………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ………………………โทรศัพท์…………………………………………………………ขอยืนยันและอนุญาตให้ผูอ้ ยู่ในความปกครอง
ของข้าพเจ้าดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ณ ประเทศ ……………………………………………… เป็ นระยะเวลา ………………………… สัปดาห์
ในเดือน………………………………… พ.ศ. ……………………. โดยข้าพเจ้าทัง้ สองยินดีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายของผูอ้ ยู่ในความปกครองทัง้ สิ้น เพือ่ เป็ นการยืนยันการ
เข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้าขอชาระเงินในส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายของเยาวชนสมทบดังนี้
วิธีการชาระเงิน (กรุณาเลือกกาเครื่องหมายลงหน้าช่องที่เลือกปฏิบตั ิ)
( ) 1. เงินสด ณ สานักงานโครงการฯ ถ.วิภาวดีรงั สิต (กรณีมาชาระด้วยตนเอง)
( ) 2. ธนาณัติ (ธรรมดา หรือ ออนไลน์) เลขที่ ………………………..……………ลงวันที…
่ ………………………………….
เพือ่ เป็ นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกันนี้แล ้ว ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าขอยกเลิกหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ หลังจากได้ยนื ยัน
มาแล ้วนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางโครงการฯ เก็บเงินดังกล่าวไว้เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ลงชื่อ……………………………………………………… บิดา

ลงชื่อ……………………………………………………… มารดา

(……………………………….……………..………)

(……………………………….……………..………)

__________________________________________________________________
หนังสือมอบอานาจให้ดาเนิ นการแทน
เขียนทีบ่ า้ นเลขที…
่ …………………หมู…
่ ……ซอย…………….…ถนน…………………….……
ตาบล/แขวง……………….…………..อาเภอ/เขต…………….…….จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย…์ .……………....…
วันที…
่ ……..………….……………………
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนอีซอี ี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและกิจกรรมใน
ต่ า งประเทศแทนเยาวชนชื่ อ …………………………………….…..………..…………….อายุ ……..…..ปี ซึ่ ง เดิ น ทางไปเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมด้า นการศึ ก ษาใน
ประเทศ………………………….…….….………..……… ณ สถานศึกษาทีโ่ ครงการเยาวชนอีซอี .ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเป็ นผูจ้ ดั ให้
ในการนี้ให้ทางโครงการฯ เป็ นผูม้ อี านาจชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยวิธีใดๆ ที่เห็นสมควรได้ และให้มอี านาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนดแทนข้าพเจ้า จองและซื้อตัวเครื
๋ ่องบิน และดาเนินการให้เยาวชนได้รบั การประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุจากบริษทั ประกันภัย ชาระเบี้ยประกันและ
เรียกร้องค่าทดแทน แทนข้าพเจ้า ตลอดจนมีอานาจยื่นขออนุ ญาตเข้าประเทศดังกล่าว ( วีซ่า ) และรับคืนหนังสือเดินทาง และวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนัน้
แทนข้าพเจ้าได้ดว้ ย การใดทีผ่ ูร้ บั มอบอานาจดาเนินการไปภายใต้ขอบอานาจหนังสือนี้ให้ถอื เสมือนว่าเป็ นการดาเนินการของข้าพเจ้าเอง
เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ

ลงชื่อ…………………………….…………..……….. ผูม้ อบอานาจ
(…………………………………………………. )

ลงชื่อ………………….…………………..………………ผูร้ บั มอบอานาจ
(……………………………………………………. )

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

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

:

ถ้าเยาวชนยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ช่องผูม้ อบอานาจให้ลงนามโดยผูป้ กครอง หากเยาวชนบรรลุนติ ภิ าวะแล ้วเยาวชนลงนามได้เอง

