
 

 

 
                                   

หนังสอืรายงานตวั 

โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)_________________________________________ เกี่ยวขอ้งเป็น________________________ของเยาวชนอซีอี.ี ชื่อ (ด.ช./

ด.ญ./นาย/น.ส.)__________________________________(ชื่อ-สกุล ตามหนงัสอืเดนิทาง)______________________________อายุ________ปีอยู่

บา้นเลขที่___________หมู่ที่___________ซอย___________________ถนน___________________ตําบล/แขวง________________อํา เภอ /

เ ข ต _____________จ ั ง ห ว ั ด _____________ร ห ั ส ไ ป ร ษ ณี ย์ __________โ ท ร ศั พ ท์ __________________________

โทรสาร______________________ เลขที่น ัง่สอบ____________ระด ับช ัน้ /ปีที่___________สถานศึกษา_____________________________

ประเมินผล/สอบไดล้าํดบัท่ี__________________เขา้ร่วมโครงการฯ ณ ประเทศ  [   ] องักฤษ   [   ] นิวซแีลนด ์   [   ] ออสเตรเลยี    [   ] แคนาดา 

ระยะเวลา________สปัดาห ์ ระหว่างวนัที่_____________________ ถงึวนัที_่_________________ขา้พเจา้ทราบความประสงคข์อง (ด.ช./ด.ญ./นาย/

น.ส.) ________________________________________________ในการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ีแลกเปลีย่นวฒันธรรม และทราบกฎระเบยีบของ

โครงการเยาวชนอซีอี.ีแลกเปลีย่นวฒันธรรม ตลอดจนเงือ่นไขต่างๆ ทีผู่อ้ยู่ในความปกครองจะตอ้งปฏบิตัแิลว้ดงันี้ 

1. เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ จะไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการกองทุนฯ  เป็น  “เยาวชนอซีอี.ี”   เยาวชนจะไดร้บับตัรประจาํตวัเยาวชนอซีอี.ี ซึง่

เยาวชนจะตอ้งเก็บไวต้ดิตวัตลอดการเขา้ร่วมโครงการฯ  

2. เยาวชนอซีอี.ีตอ้งรกัษากริยิามารยาท ไมส่ง่เสยีงดงั หรอืก่อความราํคาญใหแ้ก่ผูอ้ืน่ในระหวา่งเขา้ร่วมโครงการฯ ซึง่รวมการเดนิทาง บรเิวณทีพ่กั และขณะ

ออกเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ หรอืเขา้พบบคุคลสาํคญัดว้ย 

3.  การแต่งกายตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตามกาล และสมยันยิม 

4. ใหค้วามเคารพ และรบัฟงัคาํแนะนาํของอาจารย ์หรอืเจา้หนา้ทีข่องโครงการฯ ผูดู้แล และเยาวชนอซีอี.ี จะไมแ่ยกกลุม่โดยไมม่เีหตผุลอนัจาํเป็น 

5. ใหค้วามช่วยเหลอื และดูแลซึง่กนัและกนัในระหวา่งเพือ่นทีเ่ดนิทางในกลุม่เดยีวกนั 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 หรอืยาเสพตดิทกุชนดิ และหา้มหยบิหรอืเก็บของทีไ่มใ่ช่ของตนไปเป็นของตนเอง 

9. หา้มขบัขีย่านพาหนะทกุชนดิ การใชห้รอืเลน่อปุกรณบ์นัเทงิ หรอืกฬีาจะตอ้งอยู่ในความดูแลของผูค้วบคมุอปุกรณน์ัน้  ๆและความรูเ้หน็ของอาจารยผู์ดู้แล หากเกดิ

อบุตัเิหตขุึ้นความเสยีหายทีน่อกเหนอืจากบรษิทัประกนัภยัรบัผดิชอบเยาวชนตอ้งรบัผดิชอบเอง 

10. การพกัอยู่กบั Host Family  หาก Host Family  จะนาํนกัเรยีนไปนอกเมอืงจะตอ้งบอกกลา่วใหอ้าจารยผู์ดู้แลกลุม่ทราบและเมือ่เดนิทางกลบัเรยีบรอ้ย ตอ้ง

แจง้อาจารยผู์ดู้แลกลุม่ทกุคร ัง้ การพกักบั Host Family โดยหลกัการทางโครงการฯ จะพยายามใหพ้กั 1 คน ต่อ 1 Family ยกเวน้เยาวชนมอีายุไมเ่กนิ 15 ปี 

โครงการฯ จะจดัพกัตามความเหมาะสมและในกรณีมเีหตจุาํเป็นเยาวชนอายุเกนิ 15 ปีอาจตอ้งพกั 2 คน ต่อ 1 Family เยาวชนอาจมหีรือไมม่ ีBuddy  

ในบางกลุม่ 

11.  หา้มนาํหรือพาเอาสิ่งของตอ้งหา้มของแต่ละประเทศ หรือของผิดกฎหมายไปดว้ยในขณะเขา้ร่วมโครงการฯ โดยสิง่ของตอ้งหา้มในแต่ละประเทศทาง

โครงการฯ จะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทาง และหา้มนาํโทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ปดว้ยโดยเดด็ขาด หากฝ่าฝืนอาจารยผู์ดู้แลมสีทิธิ์ยดึไวไ้ด ้

12. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ใหน้าํมาฝากไวก้บัอาจารย ์เยาวชนอซีอี.ี เก็บสาํเนาตดิตวัไวไ้ด ้

13. การโทรศพัทต์ดิต่อทางบา้น ควรใชตู้โ้ทรศพัทส์าธารณะทีใ่ช ้Phone Card ซึง่ซื้อไดจ้ากรา้นคา้ทีต่ดิป้าย Phone Card ไว ้หรอืใชโ้ทรศพัทใ์หเ้รยีกเก็บเงนิ

ปลายทาง (Collect Call) ซึง่กรณีหลงันี้จะเหมาะสมสาํหรบัการพกัอยู่กบั Host  Family ควรแจง้ใหเ้จา้ของบา้นทราบทกุคร ัง้เมือ่ใชโ้ทรศพัท ์

14. เยาวชนอซีอี.ี ตอ้งเป็นผูต้รงต่อเวลา  และเดนิทางไปและกลบัตามทีโ่ครงการฯ กาํหนด  ความเสยีหายทีเ่กดิจากความไม่ตรงเวลาหรือการกระทาํอื่นใดโดย

เยาวชนจนเกดิความเสยีหายขึ้นไมว่า่ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่เยาวชนตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง 
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บนัทกึเฉพาะเจา้หนา้ที่อซีีอ.ี 
รายงานตวัรุ่นที…่.....................……..  ร่วมโครงการฯ ในประเทศ [   ] นิวซแีลนด ์   [   ] องักฤษ    [   ] ออสเตรเลยี    [   ] แคนาดา  
รายงานตวัที ่  [   ] สาํนกังานโครงการฯ กรงุเทพฯ         [   ] ทางไปรษณีย ์ เมือ่วนัที…่…………...................................................………….  
รายละเอยีดเอกสารการรายงานตวั   [   ] ถกูตอ้ง          [   ] ยงัไมถ่กูตอ้ง  เพราะ…………………….………..........................…………. 

ลงชือ่…………………………..เจา้หนา้ทีอ่ซีอี.ี  
                
 

15. ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นเยาวชนอซีอี.ี หากผลสอบไมไ่ดร้บัทนุเต็มจาํนวน เยาวชนทีส่อบไดอ้นัดบัอืน่จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายสมทบสาํหรบัค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วม

โครงการฯในต่างประเทศของตวัเยาวชนเป็นจาํนวนตามลาํดบัทีเ่ยาวชนสอบได ้

16. ในการเป็นเยาวชนอซีอี.ี ผูท้ีส่อบได ้และยนืยนัเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งเขา้ร่วมปฐมนิเทศพรอ้มกบัผูผ้่านการคดัเลอืกคนอืน่ๆ จากท ัว่ประเทศ เพือ่รบัทราบข ัน้ตอน 

ความรู ้รายละเอยีดในการเขา้ร่วมโครงการฯ ตลอดจนเรือ่งการเตรยีมตวัเดนิทางไปต่างประเทศ  (เยาวชนทีไ่ดร้บัทนุเต็มจาํนวนทีไ่มเ่ขา้ร่วมปฐมนิเทศโดยไมไ่ดร้บั

อนุญาตจากโครงการจะถกูตดัสทิธกิารรบัทนุทนัท)ี 

17. ทนุต่างๆ ทีก่องทนุฯ ไดจ้ดัสรรใหไ้มส่ามารถขอรบัเป็นเงนิสด และหากผูผ้่านการคดัเลอืกสละสทิธิในการเขา้ร่วมโครงการฯ ถอืว่าสละสทิธิทุนนัน้ดว้ย และ

หากผูผ้่านการคดัเลอืกทีม่ค่ีาใชจ่้ายสมทบและไดช้าํระเป็นบางส่วนเพือ่ยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้ขอสละสทิธิการเขา้ร่วมโครงการฯ ทางกองทุนฯ 

ขอสงวนสทิธิไมค่ืนค่าใชจ่้ายดงักลา่วนัน้ เพราะทางโครงการฯ ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในข ัน้ตอนระหวา่งประเทศ 

18. เฉพาะกรณีการรายงานตวัทีแ่บ่งชาํระค่าใชจ่้ายสมทบเกินกว่า 3 งวด ผูร้ายงานตวัผดินดัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายสมทบตัง้แต่ 3 งวดขึ้นไป หรือการรายงานตวัที่

แบ่งชาํระค่าใชจ่้ายสมทบ 3 งวด ผูร้ายงานตวัผดินดัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายสมทบ 2 งวดสุดทา้ยใหถ้อืว่าผูน้ ัน้สละสทิธิเขา้ร่วมโครงการฯ และไมม่สีทิธิ์รบั

ค่าใชจ่้ายสมทบทีช่าํระไปแลว้คืน 

19. ทนุตามทีเ่ยาวชนไดร้บัรวมค่าอาหาร ค่าทีพ่กั ค่าธรรมเนียมการเรยีน ค่าตัว๋เครื่องบนิ แต่ไม่รวมค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, 

ค่าธรรมเนียมน้ํามนั, ค่าประกนัสขุภาพ และอบุติัเหต ุและการจดัเตรยีมเสื้อผา้ในการเดินทาง และของสว่นตวัเสยีหายหรือสูญหาย 

20. ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากตวัเยาวชนเป็นการสว่นตวัหรอืเฉพาะตวั เช่น เจบ็ป่วย ค่าโทรศพัท ์ฯ  ซึง่หากโครงการฯ ทดลองจ่ายไปใหก่้อนเยาวชนจะชาํระคนืใหใ้นภายหลงั 

21. เยาวชนอซีอี.ี จะตอ้งใสเ่ครื่องแบบทีท่างโครงการฯ กาํหนด เป็นเสื้อเสวตเชิ้ต และ/หรอื เสื้อทเีชิ้ตสขีาวในวนัเดนิทางไปและกลบั 

22. ถา้เยาวชนอซีอี.ี ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ  หากไดต้กัเตอืนแลว้ยงัฝ่าฝืน หรอืในกรณีทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบอย่าง

รา้ยแรง เช่น การฝ่าฝืนจะเป็นผลทาํใหต้วัเยาวชนตกอยู่ในสถานะทีไ่มป่ลอดภยัหรอือยู่นอกเหนือความดูแลของโครงการฯ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

ชื่อเสยีงของประเทศไทยหรอืโครงการอซีอี.ี  หรอืหากไมเ่ชื่อฟงัอาจารยผู์ดู้แลหรอืเจา้หนา้ทีอ่ซีอี.ี หรอื co-ordinator ในต่างประเทศเป็นตน้  เยาวชนอซีอีี.  

ผูน้ ัน้อาจถกูสง่กลบัประเทศไทยก่อนกาํหนดหรอืถกูตดัสทิธิ์การเขา้ร่วมโครงการฯ ไดท้นัท ี โดยไมไ่ดร้บัการคนืเงนิค่าใชจ่้ายแต่อย่างใด 

23. หากเยาวชนกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบยีบแลว้เกดิความเสยีหายขึ้นเยาวชนจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเอง โครงการฯ จะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี 

24. โครงการอซีอี.ี มวีตัถปุระสงคใ์นการพฒันาประสบการณ์ และความสามารถของเยาวชนใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัปจัจุบนั ดงันัน้จงึไม่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนซื้อ

ของจากต่างประเทศจาํนวนมากหรอืใชจ่้ายเงนิจาํนวนมาก และไมส่นบัสนุนใหผู้ป้กครองไปเยีย่มเยาวชนขณะอยู่ในต่างประเทศเพราะจะเป็นการขดัจงัหวะ

การทาํกจิกรรมของเยาวชน และไมอ่นุญาตใหไ้ปนอกโปรแกรมหรอืไป – กลบัก่อนหรอืหลงักาํหนด เวน้แต่มเีหตจุาํเป็นเทา่นัน้ 

ขา้พเจา้ทราบดวีา่โครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม เมือ่เยาวชนทีอ่ยู่ในความปกครองของขา้พเจา้ได ้

เดนิทางไปพกัอาศยักบัครอบครวัชาวต่างชาติแลว้ ในทางกลบักนัเยาวชนจากต่างชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลีย่นวฒันธรรม ครอบครวัของ

เยาวชนอซีอี.ี มสีทิธิรบัเป็นเจา้ภาพดูแลเยาวชนจากต่างประเทศเหลา่นัน้ดว้ย (โปรดเลอืกดว้ยความสมคัรใจของตนเอง) 

[    ]  ยนิดรีบัเยาวชนจากต่างประเทศเขา้พกัอาศยักบัครอบครวั    [    ]  ยงัไมพ่รอ้มรบัเยาวชนจากต่างประเทศ 

             ขา้พเจา้ไดศึ้กษากฎระเบียบของโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นที่เรียบรอ้ย และมีความยินดีให  ้(ด.ช./ด.ญ./นาย/

น.ส.)_____________________________ เขา้ร่วมโครงการฯ ดงักลา่ว โดยใหป้ฏบิตัิตามกฎระเบยีบของโครงการฯ ทุกประการ และจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีอี.ีฯ ในต่างประเทศในครัง้นี้ หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบยนิดใีหโ้ครงการดาํเนินการตามที่

เหน็สมควรไดร้วมถงึสง่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ กลบัประเทศไทยก่อนกาํหนด   โดยขา้พเจา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นเอง หากโครงการฯ  ทดรองจ่าย

ไป ขา้พเจา้จะชดใชค้ืนโครงการฯ ในทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากโครงการฯ เพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ และผูร้บัทนุจงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นสาํคญั 

ลงชือ่…………………..………………..………ผูป้กครอง ลงชือ่……………….............………..…………เยาวชน 
               (…………...………………………..………)                 (……………...................…………………) 
              วนัที…่………………………...........……..….       วนัที…่……………………….…………….. 
 

   

 

 

 



 
 

 

หนังสอือนุญาตและยนืยนั 

    ใหเ้ยาวชนผูอ้ยู่ในความปกครองเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม 

วนัที…่……………....................………………………… 
ขา้พเจา้นาย….…………………..….……………………มคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นบดิา และขา้พเจา้นาง….………………….….………………………….มคีวาม

เกี่ยวขอ้งเป็นมารดาของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)……………………….…………………………………...ชื่อเล่น………….......…อายุ….......…ปี ซึ่งอยู่ในความ

ปกครองของขา้พเจา้เรยีนอยู่ในระดบั……….……ช ั้น/ปี…..….…โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั…............................................................................… 
ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที…่............หมู…่......ซอย…...........................ถนน…........................ตาํบล/แขวง…..................…..อาํเภอ/เขต…........................… 
จงัหวดั…......................……...........รหสัไปรษณีย…์........................โทรศพัท…์…..............……..…………ขอยนืยนัและอนุญาตใหผู้อ้ยู่ในความปกครองของขา้พเจา้

ดงักล่าวเขา้ร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม ณ ประเทศ…………..... . .. . . .. . ........……. เป็นระยะเวลา….... . ..…สปัดาหใ์น

เดอืน…….…………..……....…… พ.ศ. …………….………. โดยขา้พเจา้ท ัง้สองยนิดเีป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายของผูอ้ยู่ในความปกครองท ัง้สิ้น เพือ่เป็นการ

ยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ ขา้พเจา้ขอชาํระเงนิในสว่นทีเ่ป็นค่าใชจ่้ายของเยาวชนสมทบดงันี้ 
วิธีการชําระเงนิ   (กรณุาเลอืกกาเครื่องหมายลงหนา้ช่องท่ีเลอืกปฏบิติั) 

(   ) 1. เงนิสด ณ  สาํนกังานโครงการฯ  ถ.วภิาวดรีงัสติ (กรณีมาชาํระดว้ยตนเอง) 

(   ) 2. ตัว๋แลกเงนิหรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเช็คขดีคร่อม ส ัง่จ่าย นางสาวสื่อกญัญา เหมวิมล เป็นเช็คธนาคาร…………....................................…….  
        สาขา……………….........................………….. เลขที…่….......................…………………………………….……… ลงวนัที…่……..................................… 

เพือ่เป็นการยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการฯ พรอ้มกนันี้แลว้  ในกรณีทีข่า้พเจา้ขอยกเลกิหรอืสละสทิธิ์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ หลงัจากไดย้นืยนั

มาแลว้นี้  ขา้พเจา้ยนิดใีหท้างโครงการฯ เก็บเงนิดงักลา่วไวเ้พือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
 

ลงชือ่………………………………..……....................... บดิา 
(……………………………….……………..………) 

ลงชือ่…………………………………..............…… มารดา 
(……………………………….……………..………) 

__________________________________________________________________ 
 

หนังสอืมอบอาํนาจใหดํ้าเนินการแทน 
 

เขยีนทีบ่า้นเลขที…่…………………หมู…่……ซอย…………….…ถนน…………………….…… 
                          ตาํบล/แขวง……………….…………..อาํเภอ/เขต…………….…….จงัหวดั…………………….. รหสัไปรษณีย…์.……………....… 

 

       วนัที…่……..………….…………………… 
  โดยหนงัสอืฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหเ้จา้หนา้ที่โครงการเยาวชนอีซอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม เป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาและกิจกรรมใน

ต่างประเทศแทนเยาวชนชื่ อ…………………………………….…..………..…………….อายุ……..…..ปี  ซึ่ ง เดินทางไปเข า้ ร่วมกิจกรรมดา้นการศึกษาใน

ประเทศ………………………….…….….………..……… ณ สถานศึกษาทีโ่ครงการเยาวชนอซีอี.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นผูจ้ดัให ้

  ในการน้ีใหท้างโครงการฯ  เป็นผูม้อีาํนาจชาํระค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยวธิีใดๆ ที่เห็นสมควรได ้และใหม้อีาํนาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งกาํหนดแทนขา้พเจา้ จองและซื้อต ัว๋เครื่องบนิ และดาํเนินการใหเ้ยาวชนไดร้บัการประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุจากบริษทัประกนัภยั ชาํระเบี้ยประกนัและ

เรยีกรอ้งค่าทดแทน แทนขา้พเจา้  ตลอดจนมอีาํนาจยื่นขออนุญาตเขา้ประเทศดงักล่าว ( วซ่ีา ) และรบัคืนหนงัสอืเดนิทาง และวซ่ีาจากสถานทูตของประเทศนัน้

แทนขา้พเจา้ไดด้ว้ย  การใดทีผู่ร้บัมอบอาํนาจดาํเนินการไปภายใตข้อบอาํนาจหนงัสอืน้ีใหถ้อืเสมอืนวา่เป็นการดาํเนินการของขา้พเจา้เอง 
 เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 
 

ลงชือ่…………………………….…………..……….. ผูม้อบอาํนาจ      ลงชือ่………………….…………………..………………ผูร้บัมอบอาํนาจ 

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

ลงชือ่……………………………….…………..……….. พยาน       ลงชือ่………………….…………………..………………พยาน 

              (…………………………………………………. )                         (…………………….……………………………. )      
หมายเหต ุ :  ถา้เยาวชนยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ช่องผูม้อบอาํนาจใหล้งนามโดยผูป้กครอง หากเยาวชนบรรลนุติภิาวะแลว้เยาวชนลงนามไดเ้อง 
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