
 
 
 

หนังสอืรายงานตวั 
โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 

 

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_______________ เลขทีน่ ัง่สอบ____________ ระดบัช ัน้/ปีที ่___ สถานศึกษา___________________ 
ประเมินผล/สอบไดล้ าดบัท่ี __________  เขา้ร่วมโครงการฯ ณ ประเทศ  [   ] องักฤษ  [   ] นิวซแีลนด ์ [   ] ออสเตรเลยี  [   ] แคนาดา  [   ] ไตห้วนั 
ระยะเวลา_____________ สปัดาห ์ระหวา่งวนัที ่_____________________ ถงึวนัที ่________________________ ขา้พเจา้ทราบความประสงคข์อง 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ___________________________________________________ ในการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ีแลกเปลีย่นวฒันธรรม 
และทราบกฎระเบยีบของโครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม ตลอดจนเงือ่นไขต่างๆ ทีผู่อ้ยู่ในความปกครองจะตอ้งปฏบิตัแิลว้ดงันี้ 

1. เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ จะไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการกองทุนฯ เป็น  “เยาวชนอซีอี.ี”   เยาวชนจะไดร้บับตัรประจ าตวัเยาวชนอซีอี.ี ซึง่
เยาวชนจะตอ้งเก็บไวต้ดิตวัตลอดการเขา้ร่วมโครงการฯ 

2. เยาวชนอซีอี.ีตอ้งรกัษากริยิามารยาท ไมส่ง่เสยีงดงั หรอืก่อความร าคาญใหแ้ก่ผูอ้ืน่ในระหวา่งเขา้ร่วมโครงการฯ ซึง่รวมการเดนิทาง บริเวณทีพ่กั และขณะ
ออกเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ หรอืเขา้พบบคุคลส าคญัดว้ย 

3.  การแต่งกายตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตามกาล และสมยันิยม 
4. ใหค้วามเคารพ และรบัฟงัค าแนะน าของอาจารย ์หรอืเจา้หนา้ทีข่องโครงการฯ ผูดู้แล และเยาวชนอซีอี.ี จะไมแ่ยกกลุม่โดยไมม่เีหตผุลอนัจ าเป็น 
5. ใหค้วามช่วยเหลอื และดูแลซึง่กนัและกนัในระหว่างเพือ่นทีเ่ดนิทางในกลุม่เดยีวกนั  หรือกลุม่อื่นๆ หากไม่สามารถแกป้ญัหาเองไดใ้หแ้จง้อาจารยผู์ดู้แล

เป็นอนัดบัแรกหรอืแจง้ co-ordinator ในต่างประเทศหรอืโครงการอซีอี.ี 
6. พกัในทีพ่กัตามทีเ่จา้หนา้ทีข่องโครงการฯ หรอือาจารยผู์ดู้แลจดัใหซ้ึง่อาจจะเป็นหอพกั หรอืบา้นของชาวต่างชาต ิ
7. เยาวชนอซีอี.ี จะไมอ่อกจากทีพ่กัหลงัเวลา 21.00 น. และการออกนอกทีพ่กัทกุคร ัง้จะตอ้งแจง้ผูดู้แลทีพ่กั เช่น Dad หรอื Mom เป็นตน้ 
8. หา้มเลน่การพนนั และเสพยข์องมนึเมา หรอืยาเสพตดิทกุชนิด และหา้มหยบิหรอืเก็บของทีไ่มใ่ช่ของตนไปเป็นของตนเอง 
9. หา้มขบัขีย่านพาหนะทกุชนิด การใชห้รอืเลน่อปุกรณบ์นัเทงิ หรอืกฬีาจะตอ้งอยู่ในความดูแลของผูค้วบคุมอปุกรณน์ัน้ๆ และความรูเ้หน็ของอาจารยผู์ดู้แล หากเกดิ

อบุตัเิหตขุึ้น ความเสยีหายทีน่อกเหนือจากบรษิทัประกนัภยัรบัผดิชอบเยาวชนตอ้งรบัผดิชอบเอง 
10. การพกัอยู่กบั Host Family  หาก Host Family  น านกัเรียนไปนอกเมอืงจะตอ้งบอกกลา่วใหอ้าจารยผู์ดู้แลกลุม่ทราบและเมือ่เดนิทางกลบัเรียบรอ้ย ตอ้ง

แจง้อาจารยผู์ดู้แลกลุม่ทุกคร ัง้ การพกักบั Host Family โดยหลกัการทางโครงการฯ จะพยายามใหพ้กั 1 คน ต่อ 1 Family ยกเวน้เยาวชนมอีายุไม่เกิน 16 
ปี โครงการฯ จะจดัพกัตามความเหมาะสมและในกรณีมเีหตจุ าเป็นเยาวชนอายุเกนิ 16 ปีอาจตอ้งพกั 2 คน ต่อ 1 Family  

11.  หา้มน าหรอืพาเอาสิง่ของตอ้งหา้มของแต่ละประเทศหรอืของผดิกฎหมายไปดว้ยในขณะเขา้ร่วมโครงการฯ โดยสิง่ของตอ้งหา้มในแต่ละประเทศทาง  
 โครงการฯ จะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทาง และไมค่วรน าโทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ปดว้ยโดยเดด็ขาด หากฝ่าฝืนอาจารยผู์ดู้แลมสีทิธิ์ยดึไวไ้ด ้

12.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ใหน้ ามาฝากไวก้บัอาจารย ์เยาวชนอซีอี.ี เก็บส าเนาตดิตวัไวไ้ด ้
13.  การโทรศพัทต์ดิต่อทางบา้น ถา้จะใชโ้ทรศพัทท์ีบ่า้นของ Host Family ควรแจง้และขออนุญาตเจา้ของบา้นทุกครัง้ โดยเยาวชนตอ้งดูแลค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เอง  
14.  เยาวชนอซีอี.ี ตอ้งเป็นผูต้รงต่อเวลา และเดนิทางไปและกลบัตามทีโ่ครงการฯ ก าหนด  ความเสยีหายทีเ่กดิจากความไมต่รงเวลาหรอืการกระท าอืน่ใด  

 โดยเยาวชนจนเกดิความเสยีหายขึ้นไมว่า่ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่เยาวชนตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 
15.  ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นเยาวชนอซีอี.ี หากผลสอบไม่ไดร้บัทนุเต็มจ านวน เยาวชนทีส่อบไดอ้นัดบัอืน่จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสมทบ ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการ                

เขา้ร่วมโครงการฯในต่างประเทศของตวัเยาวชนเป็นจ านวนตามล าดบัทีเ่ยาวชนสอบได ้
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บนัทกึเฉพาะเจา้หนา้ที่อซีีอ.ี 

รายงานตวัรุ่นที…่......................  ร่วมโครงการฯ ในประเทศ [   ] นิวซแีลนด ์ [   ] องักฤษ  [   ] ออสเตรเลยี  [   ] แคนาดา  [   ] ไตห้วนั 

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

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

16.  ในการเป็นเยาวชนอซีอี.ี ผูท้ีส่อบไดแ้ละยนืยนัเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งเขา้ร่วมปฐมนิเทศพรอ้มกบัผูผ้่านการคดัเลอืกคนอืน่ๆ จากท ัว่ประเทศ เพือ่รบัทราบข ัน้ตอน  
 ความรู ้รายละเอยีดในการเขา้ร่วมโครงการฯ ตลอดจนเรื่องการเตรยีมตวัเดนิทางไปต่างประเทศ  (เยาวชนทีไ่ดร้บัทนุเต็มจ านวนทีไ่มเ่ขา้ร่วมปฐมนิเทศโดยไมไ่ดร้บั 
 อนุญาตจากโครงการจะถกูตดัสทิธิการรบัทนุทนัท)ี 

17.  ทนุต่างๆ ทีก่องทนุฯ ไดจ้ดัสรรใหไ้มส่ามารถขอรบัเป็นเงนิสด และหากผูผ้่านการคดัเลอืกสละสทิธิในการเขา้ร่วมโครงการฯ ถอืวา่สละสทิธิทนุนัน้ดว้ย   
 และหากผูผ้่านการคดัเลอืกทีม่ค่ีาใชจ้่ายสมทบและไดช้ าระเป็นบางสว่นเพือ่ยืนยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ขอสละสทิธิการเขา้ร่วมโครงการฯ ทาง 
 กองทนุฯ ขอสงวนสทิธิไมค่ืนค่าใชจ้่ายดงักลา่วนัน้ เพราะทางโครงการฯ ตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในข ัน้ตอนระหวา่งประเทศ 

18.  เฉพาะกรณีการรายงานตวัทีแ่บง่ช าระค่าใชจ้่ายสมทบเกนิกวา่ 3 งวด ผูร้ายงานตวัผดินดัไมช่ าระค่าใชจ้่ายสมทบตัง้แต่ 3 งวดขึ้นไป หรอืการรายงานตวั  
 ทีแ่บง่ช าระค่าใชจ้่ายสมทบ 3 งวด ผูร้ายงานตวัผดินดัไมช่ าระค่าใชจ้่ายสมทบ 2 งวดสุดทา้ยใหถ้อืวา่ผูน้ ัน้สละสทิธิเขา้ร่วมโครงการฯ และไมม่สีทิธิ์รบั 
 ค่าใชจ้่ายสมทบทีช่  าระไปแลว้คืน 

19.  ทนุตามทีเ่ยาวชนไดร้บั รวมค่าอาหาร ค่าทีพ่กั  ค่าธรรมเนียมการเรยีน ค่าตัว๋เครื่องบนิ แต่ไม่รวมค่าใชจ้า่ยสว่นตวั ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมท าวีซ่า ค่าประกนัภยั 
 ทางอากาศ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั ค่าประกนัสุขภาพและอบุติัเหต ุและ การจดัเตรียมเสื้อผา้ในการเดินทาง และของสว่นตวัเสยีหายหรือสูญหาย ค่าแปลเอกสาร และ  
 ค่าธรรมเนียมโครงการ 

20.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากตวัเยาวชนเป็นการสว่นตวัหรอืเฉพาะตวั เช่น เจบ็ป่วย ค่าโทรศพัท ์ฯ  ซึง่หากโครงการฯ ทดรองจ่ายไปใหก่้อนเยาวชนจะช าระคืนใหใ้นภายหลงั 
21.  เยาวชนอซีอี.ี จะตอ้งใสเ่ครื่องแบบทีท่างโครงการฯ ก าหนด เป็นเสื้อเสวตเชิ้ต และ/หรอื เสื้อทเีชิ้ตสขีาวในวนัเดนิทางไปและกลบั 
22.  ถา้เยาวชนอซีอี.ี ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ หากไดต้กัเตอืนแลว้ยงัฝ่าฝืน หรอืในกรณีทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบอย่าง 

 รา้ยแรง เช่น การฝ่าฝืนจะเป็นผลท าใหต้วัเยาวชนตกอยู่ในสถานะทีไ่มป่ลอดภยั หรอื อยู่นอกเหนือความดูแลของโครงการฯ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย                   
 ต่อชื่อเสยีงของประเทศไทย หรอืโครงการอซีอี.ี หรือหากไมเ่ชื่อฟงัอาจารยผู์ดู้แลหรอืเจา้หนา้ทีอ่ซีอี.ี หรอื co-ordinator ในต่างประเทศเป็นตน้ เยาวชน              
 อซีอี.ี ผูน้ ัน้อาจถูกส่งกลบัประเทศไทยก่อนก าหนดหรือถูกตดัสทิธิ์การเขา้ร่วมโครงการฯ ไดท้นัท ี โดยไม่ไดร้บัการคืนเงนิค่าใชจ้่ายแต่อย่างใด 

23.  หากเยาวชนกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบยีบแลว้เกดิความเสยีหายขึ้น เยาวชนจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง โครงการฯ จะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี 
24.  โครงการอซีอี.ี มวีตัถปุระสงคใ์นการพฒันาประสบการณ ์และความสามารถของเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัปจัจบุนั ดงันัน้จงึไมส่ง่เสรมิใหเ้ยาวชน   

 ซื้อของจากต่างประเทศจ านวนมากหรอืใชจ้่ายเงนิจ านวนมาก และไมส่นบัสนุนใหผู้ป้กครองไปเยีย่มเยาวชนขณะอยู่ในต่างประเทศเพราะจะเป็นการ 
 ขดัจงัหวะการท ากจิกรรมของเยาวชน และไมอ่นุญาตใหไ้ปนอกโปรแกรม หรอืไป – กลบัก่อนหรอืหลงัก าหนด เวน้แต่มเีหตจุ าเป็นเทา่นัน้ 

 ขา้พเจา้ทราบดวีา่โครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม เมือ่เยาวชนทีอ่ยู่ในความปกครองของขา้พเจา้ได ้
เดนิทางไปพกัอาศยักบัครอบครวัชาวต่างชาติแลว้ ในทางกลบักนัเยาวชนจากต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรม ครอบครวัของ
เยาวชนอซีอี.ี มสีทิธิรบัเป็นเจา้ภาพดูแลเยาวชนจากต่างประเทศเหลา่นัน้ดว้ย ( โปรดเลอืกดว้ยความสมคัรใจของตนเอง ) 

[    ]  ยนิดรีบัเยาวชนจากต่างประเทศเขา้พกัอาศยักบัครอบครวั    [    ]  ยงัไมพ่รอ้มรบัเยาวชนจากต่างประเทศ 
ขา้พเจา้ไดศึ้กษากฎระเบียบของโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นที่เรียบรอ้ย  และมีความยินดีให  ้(ด .ช./ด .ญ. /นาย /

น.ส.)_____________________________ เขา้ร่วมโครงการฯ ดงักลา่ว โดยใหป้ฏบิตัิตามกฎระเบยีบของโครงการฯ ทุกประการ และจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ีฯ ในต่างประเทศในครัง้นี้  หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบยนิดใีหโ้ครงการด าเนินการตามที่
เหน็สมควรไดร้วมถงึสง่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ กลบัประเทศไทยก่อนก าหนด   โดยขา้พเจา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นเอง หากโครงการฯ  ทดรองจ่าย
ไป ขา้พเจา้จะชดใชค้ืนโครงการฯ ในทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากโครงการฯ เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้และผูร้บัทนุจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

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

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

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

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



 
 
 
 

สญัญารบัทนุ 

โครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม 
ณ ประเทศ____________________________ 

 

 สญัญาน้ีท าขึ้นที่ส  านกังานโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรมเลขที่ 43 ซอยวภิาวดรีงัสิต 16/25 ถนนวภิาวดรีงัสติ (ซอย16)              

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่_______________________________ ระหวา่งมลูนิธเิพือ่การศึกษาและวฒันธรรมไทย – สากล 

ในกรณีเป็นทุนเต็มจ านวน  หรอืโครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม ในกรณีเป็นทนุไม่เตม็จ านวนซึง่ต่อไปจะเรยีกวา่ “ผูใ้หท้นุ” ฝ่ายหนึ่งกบั

(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)_______________________________ โดยผูป้กครองชื่อ _______________________________________ 

( กรณีผูร้บัทนุมอีายุ 20 ปีบรบูิรณผู์ร้บัทนุด าเนินการไดเ้อง )  ซึง่ต่อไปจะเรยีกวา่ “ผูร้บัทนุ”  อกีฝ่ายหนึ่ง ท ัง้สองฝ่ายตกลงท าสญัญารบัทนุ ดงัมี

ขอ้ความต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ผูใ้หท้นุตกลงให ้และผูร้บัทนุตกลงรบัทนุช่วยเหลอืการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมในเดอืน_______________ 

พ.ศ. ___________ คิดเป็นเงนิจ านวน _________________ บาท   โดยไมม่ขีอ้ผูกพนัหลงัการรบัทนุใดๆ 

 ขอ้ 2. ในกรณีผูร้บัทุนไดร้บัทุนเต็มจ านวน ผูร้บัทุนไม่มค่ีาใชจ่้ายตอ้งสมทบแต่ตอ้งช าระค่าปฐมนิเทศ ค่าภาษีสนามบนิ ค่าเบี้ยประกนัภยั                        

ทางอากาศ ค่าธรรมเนียมน า้มนั ค่าเสื้ออซีอี.ี ค่าบตัรเยาวชน ค่าจดัส่งวารสาร ค่าประกนัสุขภาพ และค่าธรรมเนียมขอวซี่า ในวนัรายงานตวัตามที่แจง้ไว ้

ในเอกสารประกาศผล เพือ่เป็นการยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ หากสละสทิธิ์จะไมค่นืค่าใชจ่้ายทีย่นืยนัการเขา้ร่วมโครงการน้ี 

 ในกรณีที่ผูร้บัทนุไดร้บัทุนไม่เตม็จ านวนมลูค่าทนุ ผูร้บัทนุตกลงดว้ยความสมคัรใจเป็นผูช้ าระค่าใชจ่้ายในส่วนตวัของผูร้บัทนุทีต่อ้งช าระเองตาม

จ านวนทีก่ าหนดโดยล าดบัคะแนนทีผู่ร้บัทุนสอบได ้ไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายการศึกษาและกิจกรรมในต่างประเทศ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ และค่าบริหารจดัการของ                

โครงการฯ เพือ่การเขา้ร่วมโครงการฯ ของผูร้บัทนุ เป็นตน้ โดยช าระผ่านโครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม และตอ้งช าระค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

เช่นเดยีวกบัวรรคแรก 

 ในการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ผูร้บัทุนไม่ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายใดๆ อีกนอกจากที่ระบุไวใ้นหนงัสือแจง้ผลสอบ 

ทรพัยส์นิส่วนตวัของเยาวชนทีสู่ญหายในระหว่างอยู่ต่างประเทศรวมถงึค่าใชจ่้ายทีเ่กิดจากเหตสุุดวสิยั ผูร้บัทนุเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 

 ผูร้บัทุนทราบดวี่าการสละสทิธิ์รบัทุน หรือยกเลกิการเขา้ร่วมโครงการฯ ภายในก าหนด 45 วนั ก่อนการเดนิทางจะไม่มกีารคืนเงนิค่าใชจ่้าย

สมทบเน่ืองจากท ัง้สองฝ่ายทราบดีว่าการติดต่อ และการด าเนินการข ัน้ตอนท ัง้ในและต่างประเทศจะตอ้งเสร็จเรียบรอ้ยก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า              

45 วนั 

 ขอ้ 3. ผูร้บัทุนสญัญาว่าจะปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของโครงการเยาวชนอีซอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมทุกประการ  การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบ

โครงการฯ ในหนงัสอืรายงานตวั  ผูร้บัทุนและผูป้กครองยินยอมใหโ้ครงการฯ ด าเนินการใดๆ ตามที่เหน็สมควรเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย อนัตรายที่

อาจเกิดขึ้นกบัตวัผูร้บัทนุและโครงการฯ  โดยโครงการฯ ไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ในกรณีผูร้บัทนุฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามระเบยีบของโครงการฯ  

   เพือ่เป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัทนุ 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ …………………………………………………… พยาน 

(……………………………………………………) 

 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูใ้หท้นุ 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ …………………………………………………… พยาน 

(……………………………………………………) 
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หนังสอือนุญาตและยนืยนั 

    ใหเ้ยาวชนผูอ้ยู่ในความปกครองเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
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

ของขา้พเจา้ดงักลา่วเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม ณ ประเทศ ……………………………………………… เป็นระยะเวลา …………………………  สปัดาห ์

ในเดอืน………………………………… พ.ศ. ……………………. โดยขา้พเจา้ท ัง้สองยนิดเีป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายของผูอ้ยู่ในความปกครองท ัง้สิ้น เพือ่เป็นการยนืยนัการ

เขา้ร่วมโครงการฯ ขา้พเจา้ขอช าระเงนิในสว่นทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายของเยาวชนสมทบดงันี้ 

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…่……..………….…………………… 
 โดยหนงัสือฉบบันี้  ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจใหเ้จา้หนา้ที่โครงการเยาวชนอีซอีี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นผูช้ าระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาและกิจกรรมใน
ต่างประเทศแทนเยาวชนชื่อ…………………………………….…..………..…………….อายุ……..…..ปี  ซึ่ ง เดินทางไปเขา้ ร่วมกิจกรรมดา้นการศึกษาใน

ประเทศ………………………….…….….………..……… ณ สถานศึกษาทีโ่ครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นผูจ้ดัให ้
 ในการนี้ใหท้างโครงการฯ  เป็นผูม้อี  านาจช าระค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยวธิีใดๆ ที่เห็นสมควรได ้และใหม้อี  านาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งก าหนดแทนขา้พเจา้ จองและซื้อต ัว๋เครื่องบนิ และด าเนินการใหเ้ยาวชนไดร้บัการประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุจากบริษทัประกนัภยั ช าระเบี้ยประกนัและ

เรยีกรอ้งค่าทดแทน แทนขา้พเจา้  ตลอดจนมอี านาจยื่นขออนุญาตเขา้ประเทศดงักล่าว ( วซี่า ) และรบัคืนหนงัสอืเดนิทาง และวซี่าจากสถานทูตของประเทศนัน้

แทนขา้พเจา้ไดด้ว้ย การใดทีผู่ร้บัมอบอ านาจด าเนินการไปภายใตข้อบอ านาจหนงัสอืนี้ใหถ้อืเสมอืนวา่เป็นการด าเนินการของขา้พเจา้เอง 
 เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

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

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

หมายเหต ุ :  ถา้เยาวชนยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ช่องผูม้อบอ านาจใหล้งนามโดยผูป้กครอง หากเยาวชนบรรลนุติภิาวะแลว้เยาวชนลงนามไดเ้อง 
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