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หนังสือรายงานตวั 
โครงการทุนการศึกษาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารไดจ้ริง (USE.) 

ECE. Study for Effective English communication  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.) ___________________________________________________  เก่ียวข้องเป็น _____________ ของเยาวชนอีซีอี.  

ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) __________________________________________ อาย ุ________ปี อยูบ้่านเลขท่ี __________ หมู่ท่ี __  _____

ซอย_____________ ถนน________________ ตําบล/แขวง________________ อําเภอ/เขต________________ จงัหวดั____________  ___ 

รหสัไปรษณีย์_________โทรศพัท์______________ โทรสาร______________ เลขประจําตวัสอบ__________ ตอ่ไปให้เรียกวา่ “เยาวชน” 

(     )  กําลงัศกึษาระดบัชัน้/ปีท่ี___________________ สถานศึกษา_______________________________________________ 

(     )  จบการศกึษาแล้วระดบั____________________ สถานศกึษา_______________________________________________  

                        ขณะนีทํ้างานท่ี________________________________________________โทรศพัท์____________________________  

ขอรายงานตวัเข้าร่วมโครงการฯ ณ เมือง__________________________ ประเทศ__________________ ระยะเวลา______ สปัดาห์ ระหวา่ง

วนัท่ี_____________________ ถึงวนัท่ี___________________ ในการเข้าร่วมโครงการข้าพเจ้าทราบกฎระเบยีบของโครงการ USE. ตลอดจน

เง่ือนไขตา่งๆท่ีจะต้องปฏิบติัแล้วดงันี ้

1. เยาวชนต้องรักษากิริยามารยาทไม่สง่เสียงดงัหรือก่อความรําคาญให้แก่ผู้ อ่ืนในระหวา่งเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะ บริเวณท่ีพกั และ

ขณะออกเย่ียมชมสถานท่ีตา่งๆ หรือเข้าพบบคุคลสําคญัและเยาวชนจะต้องเป็นผู้ตรงตอ่เวลา การไม่ตรงตอ่เวลาเป็นการเสียมารยาท

อยา่งย่ิงในการอยูต่า่งประเทศ 

2. การแตง่กายต้องสภุาพเรียบร้อย ถกูต้องตามกาล และสมยันิยมสอดคล้องตอ่วฒันธรรม 

3. ให้ความเคารพ และรับฟังคําแนะนําของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของโครงการฯผู้ดแูลและเยาวชนจะไม่แยกกลุม่โดยไม่มีเหตผุลอนัจําเป็น 

4. ให้ความชว่ยเหลือ และดแูลซึง่กนัและกนัในระหวา่งเพื่อนท่ีเดินทางในกลุม่เดียวกนัและ/หรือกลุม่อ่ืนๆ หากไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ให้

แจ้งอาจารย์ผู้ดแูลเป็นอนัดบัแรกหรือแจ้ง co-ordinator ในตา่งประเทศหรือโครงการยเูอสอี เป็นลําดบัไป การแจ้งปัญหาแก่ผู้ปกครอง

ก่อนเยาวชนลงมือแก้ไขด้วยตนเองจะทําให้เยาวชนไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ 

5. พกัในทีพ่กัตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของโครงการฯ หรืออาจารย์ผู้ดแูลจดัให้ซึง่อาจจะเป็นหอพกัหรือบ้านของชาวตา่งชาติ ในระหวา่งพกัอาศยัใน 

ท่ีพกัไม่ควรสง่เสียงดงั หรือก่อความรําคาญใดๆ ให้เป็นท่ีรบกวนแก่ผู้ อ่ืน 

6. เยาวชนจะไม่ออกจากท่ีพกัหลงัเวลา 21.00 น. และการออกนอกท่ีพกัทกุครัง้จะต้องแจ้งผู้ดแูลท่ีพกั เชน่ Dad หรือ Mom เป็นต้น 

7. ห้ามเลน่การพนนั และเสพย์ของมนึเมา หรือยาเสพติดทกุชนิดและห้ามยืมทรัพย์สินระหวา่งกนั 

8. ห้ามขบัข่ียานพาหนะทกุชนิด การใช้หรือเลน่อปุกรณ์บนัเทิงหรือกีฬาจะต้องอยูใ่นความดแูลของผู้ควบคมุอปุกรณ์นัน้  ๆและความรู้เห็นของอาจารย์

ผู้ดแูล 

9. การพกัอยูก่บั Host Family หาก Host Family จะนํานกัเรียนไปนอกเมืองจะต้องบอกกลา่วให้อาจารย์ผู้ดแูลกลุม่ทราบ และเม่ือเดินทางกลบั

เรียบร้อย ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ดแูลกลุม่ทกุครัง้ การพกักบั Host Family โดยหลกัการทางโครงการฯ จะพยายามให้พกั 1 คน ตอ่ 1 Family ยกเว้น

เยาวชนมีอายไุมเ่กิน 16 ปี โครงการฯ จะจดัพกัตามความเหมาะสม และในกรณีมีเหตจํุาเป็นเยาวชนอายเุกิน 16 ปี อาจต้องพกั 2 คน 1 Family 

10. ห้ามนําหรือพาเอาสิง่ของต้องห้ามของแตล่ะประเทศ หรือของผดิกฎหมายไปด้วยในขณะเข้าร่วมโครงการฯ โดยสิ่งของต้องห้ามในแตล่ะ

ประเทศ ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 

11. หนงัสือเดินทาง (Passport) ให้นํามาฝากไว้กบัอาจารย์ เยาวชนเก็บสําเนาติดตวัไว้ได้ 

12. การโทรศพัท์ติดตอ่ทางบ้าน ควรใช้ตู้ โทรศพัท์สาธารณะท่ีใช้ Phone Card ซึ่งซือ้ได้จากร้านค้าท่ีติดป้าย Phone Card ไว้ หรือใช้โทรศพัท์ให้

เรียกเก็บเงินปลายทาง (Collect Call) ซึ่งกรณีหลงันีจ้ะเหมาะสมสําหรับการพกัอยูก่บั Host  Family ควรแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบทกุครัง้เม่ือใช้

โทรศพัท์ 

13. เยาวชนท่ีรายงานตวัเข้าร่วมโครงการ USE. จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยสมทบสําหรับคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโครงการฯ จนครบตามกําหนดจงึ

มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ USE. 

14. ในการเข้าร่วมโครงการฯ เยาวชนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมกบัผู้ผา่นการคดัเลือกคนอ่ืนๆ จากทัว่ประเทศ  เพือ่รับทราบขัน้ตอน ความรู้ 

รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนเร่ืองการเตรียมตวัเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาท รายละเอียด

จะแจ้งให้ทราบเป็นลําดบัตอ่ไป  



 

บันทกึเฉพาะเจ้าหน้าที่ USE. 

รายงานตวัเข้าร่วมโครงการ USE. ประเทศ………………………. เมือง ….………… ระยะเวลา 7 สปัดาห์ 

รายงานตวัท่ี  [   ] สาํนกังานโครงการฯ กรุงเทพ   [   ] ทางไปรษณีย์ เม่ือวนัท่ี…………………………….………………………………….  

รายละเอียดเอกสารการรายงานตวั   [   ] ถกูต้อง   [   ] ยงัไมถ่กูต้อง เพราะ………………………….……………………………………… 

ประเภท  [   ] เรียน   [   ] ไมเ่รียน ลงช่ือ …………………….………………….. เจ้าหน้าท่ีอีซีอี. 

15. ทนุตา่งๆ ท่ีจดัสรรให้ ไม่สามารถของรับเป็นเงินสด และหากผู้ผา่นการคดัเลือกสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ถือวา่สละสิทธิทนุนัน้

ด้วย และหากรายงานตวัแล้วและได้ชําระมดัจําเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมโครงการฯ แล้วขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ โครงการฯ ไมค่นื

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วนัน้ เพราะทางโครงการฯ ต้องชําระคา่ใช้จา่ยในขัน้ตอนระหวา่งประเทศ 

16. เฉพาะกรณีการรายงานตวัท่ีแบ่งชําระคา่ใช้จา่ยสมทบเกินกวา่ 3 งวด ผู้รายงานตวัผิดนดัไม่ชําระคา่ใช้จา่ยตัง้แต ่ 3 งวดขึน้ไป หรือการ

รายงานตวัท่ีแบง่ชําระคา่ใช้จา่ยสมทบ 3 งวด ผู้รายงานตวัผิดนดัไม่ชําระคา่ใช้จา่ยสมทบ 2 งวดสดุท้ายให้ถือวา่ผู้นัน้สละสิทธิเข้าร่วม

โครงการฯ และไม่มีสิทธ์ิรับคา่ใช้จา่ยสมทบท่ีชําระไปแล้วคืน 

17. ทนุตามท่ีเยาวชนได้รับรวมคา่อาหาร ท่ีพกั คา่ธรรมเนียมการเรียน คา่ตัว๋เคร่ืองบิน แตไ่ม่รวมค่าใช้จา่ยสว่นตวั  ภาษีสนามบิน  วีซา่ และ

การจดัเตรียมเสือ้ผ้าในการเดินทางและอ่ืนๆท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยเฉพาะตวั 

18. คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากตวัเยาวชนเป็นการสว่นตวัหรือเฉพาะตวั เชน่ เจ็บป่วย คา่โทรศพัท์ ฯ ซึง่หากโครงการฯ ทดรองจา่ยไปให้ก่อนเยาวชน

จะชําระคืนให้ภายใน 7 วนั เม่ือได้รับแจ้งจากโครงการ 

19. เยาวชนจะต้องใสเ่คร่ืองแบบท่ีทางโครงการฯ กําหนด เป็นเสือ้เสวตเชิต้ และ/หรือ เสือ้ทีเชิต้สีขาวในวนัเดินทางไป – กลบั  

20. ถ้าเยาวชนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโครงการฯ ในขณะร่วมโครงการฯ หากได้ตกัเตือนแล้วยงัฝ่าฝืน หรือในกรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืน

กฎระเบียบอย่างร้ายแรง  เช่น  การฝ่าฝืนจะเป็นผลทําให้ตวัเยาวชนตกอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยหรือพ้นไปจากความดูแลของ

โครงการฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทย  หรือโครงการฯหรือในกรณีหากไม่เชื่อฟังอาจารย์ผู้ดแูลหรือ

เจ้าหน้าท่ีอีซีอี.  หรือ co-ordinator   ในตา่งประเทศเป็นอาจิณจนอาจจะเกิดความเสียหายหรืออนัตรายได้หรือเหตใุดๆทํานองนี ้ เยาวชน

ผู้นัน้อาจถกูส่งกลบัประเทศไทยก่อนกําหนดหรือถกูตดัสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทนัที  โดยไม่ได้รับการคืนเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

และการสง่กลบัประเทศไทยดงักลา่วหากมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม ผู้ปกครองของเยาวชนจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 

21. ในกรณีท่ีเยาวชนกระทําการฝ่าฝืนกฎระเบียบแล้วเกิดความเสียหายขึน้รวมทัง้การหยิบยืมทรัพย์สินกนัหรือฝากกนั โครงการฯ ไมต้่อง

รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณี 

22. โครงการUSE.  ไม่สง่เสริมให้เยาวชนซือ้ของจากตา่งประเทศจํานวนมากหรือใช้จา่ยเงินจํานวนมากและไม่สนบัสนุนให้ผู้ปกครองไปเย่ียม

เยาวชนขณะอยู่ในต่างประเทศเพราะจะเป็นการขดัจงัหวะการเรียนของเยาวชนและไม่อนุญาตให้ไปนอกโปรแกรมหรือไป – กลบั ก่อน

กําหนดเว้นแตมี่เหตจํุาเป็นเทา่นัน้ 

23. ในกรณีผู้ เข้ารายงานตวัมีอายเุกิน 20 ปีบริบรูณ์ในวนัรายงานตวัและมิได้มีสถานภาพเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา เชน่  ผู้ ทํางานแล้วจะต้อง

เป็นผู้สามารถชว่ยเหลือตนเองได้ในตา่งประเทศ เพราะอาจไม่มีผู้ นํากลุม่อยา่งเป็นทางการ ซึง่ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องแก้ปัญหาด้วย

ตนเองในตา่งประเทศ แตห่ากไม่มัน่ใจต้องแจ้งให้โครงการทราบภายใน 10 วนั นบัจากวนัรายงานตวั และการปฏิบติัตามระเบียบ

โครงการ ในใบรายงานตวันีจ้ะทําให้ไม่พบกบัปัญหาท่ีแก้ไขไม่ได้ 

ข้าพเจ้าได้ศกึษากฎระเบียบของโครงการ USE. เป็นท่ีเรียบร้อยและมีความยินดีให้เยาวชนผู้ มีช่ือข้างต้นเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่ว โดย

ให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโครงการฯ ทกุประการและจะเป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมโครงการ USE. ในตา่งประเทศในครัง้นี ้

หากผู้ เข้าร่วมโครงการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบยินดีให้โครงการดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรได้รวมถึงสง่ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ กลบัประเทศ

ไทยก่อนกําหนด เพื่อเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าและผู้ รับทนุจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 

ลงช่ือ …………………………..……….…………… ผู้ปกครอง 

(…………………………….…………………) 

วนัท่ี……………………………………...……..… 

 

ลงช่ือ …………………………..……….…………… เยาวชน 

(…………………………….…………………) 

วนัท่ี……………………………………...……..… 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

หนังสืออนุญาตและยนืยนั (หนังสือยนิยอม) 

ECE. Study for Effective English Communication (USE.) 

ข้าพเจ้านาย …………….…………………………….… มีความเก่ียวข้องเป็นบิดา และข้าพเจ้านาง …………….…………………………………  

มคีวามเก่ียวข้องเป็นมารดาของ (ด.ช./ด.ญ. /นาย/น.ส.) …………………………………...................……………………….….………….. ซึ่งอยู่

ในความปกครองของข้าพเจ้าเรียนอยูใ่นระดบั………..………… ชัน้/ปี ….... โรงเรียน/ มหาวทิยาลยั …………………..…………….………….…. 

ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี….......... หมู ่………ซอย …………….…………… ถนน …………........……………. ตาํบล/แขวง……….…….…………....  

อําเภอ/เขต…….……….…….……… จงัหวดั …………...…….…....…. รหสัไปรษณีย์ ……….…...…… โทรศพัท์ ………….……………….…… 

ขอยืนยนัและอนญุาตให้ผู้อยูใ่นความปกครองของข้าพเจ้าดงักลา่วเข้าร่วมโครงการ USE. ณ ประเทศ…………………เป็นระยะเวลา….…สปัดาห์ 

ในเดอืน……………….……พ.ศ………..…….โดยข้าพเจ้าทัง้สองยนิดเีป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยของผู้อยูใ่นความปกครองทัง้สิน้ เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัการเข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้าขอชําระเงินมดัจํา ดงันี ้

กรุณาเลอืกกาเคร่ืองหมาย    ลงหน้าช่องท่ีเลอืกปฏิบตั ิ

(   ) 1. เงินสด ณ สาํนกังานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสติ (กรณีมาชําระด้วยตนเอง) 

(   ) 2. ตัว๋แลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คขีดคร่อม สัง่จา่ย นางสาวสื่อกญัญา  เหมวมิล เป็นเช็คธนาคาร……………………..……………  

         สาขา…............................................... เลขท่ี……………………..…………........ ลงวนัท่ี………………….…..………… 

มาเพ่ือเป็นการยนืยนัการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกนันีแ้ล้ว ในกรณีท่ีข้าพเจ้าขอยกเลกิหรือสละสทิธ์ิในการเข้าร่วมโครงการฯ หลงัจากได้

ยนืยนัมาแล้วนี ้  ข้าพเจ้ายินดีให้ทางกองทนุฯ เก็บเงินดงักลา่วไว้เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ลงช่ือ………………………………………………….. บิดา 

(……………………………….…………………..) 

ลงช่ือ………………………………………………….. มารดา 

(……………………………….…………………..) 

หนังสือมอบอาํนาจให้ดาํเนินการแทน 
เขียนท่ีบ้านเลขท่ี………………… ซอย……….…………… ถนน………….………….……  

ตําบล/แขวง………………….. อาํเภอ/เขต…………….…….…. จงัหวดั…………………….. 

      วนัท่ี…………………………………………………… 

  โดยหนงัสอืฉบบันี ้ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีโ่ครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นผู้ ชําระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

และกิจกรรมในต่างประเทศแทนเยาวชนชื่อ ………………….…..………………….…………. อาย ุ……….…. ปี ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการศกึษาในประเทศ ……………….….…..……… ณ สถานศกึษาที่โครงการเยาวชนอีซอีี. แลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นผู้จดัให้ 

  ในการนีใ้ห้ทางโครงการฯ เป็นผู้มีอํานาจชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วโดยวิธีใดๆ ที่เห็นสมควรได้ และให้มีอํานาจลงนามในเอกสารใดๆ ตามที่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดแทนข้าพเจ้าด้วย ตลอดจนมอีาํนาจยืน่ขออนญุาตเข้าประเทศดงักลา่ว (วีซ่า) และรับคืนหนงัสือเดินทาง และวีซ่าจาก

สถานทตูของประเทศนัน้แทนข้าพเจ้าด้วย  การใดที่ผู้ รับมอบอํานาจดําเนินการไปภายใต้ขอบอํานาจหนงัสือนีใ้ห้ถือเสมือนว่าเป็นการดําเนินการ

ของข้าพเจ้าเอง 

 เพื่อเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญั 

ลงช่ือ………………….…………………..…...…… ผู้มอบอํานาจ 

(……………………………………………………. ) 

ลงช่ือ………………….…………………………………..พยาน 

(……….………………….…..…………………….. ) 

ลงช่ือ………………….…………………..…...……ผู้ รับมอบอํานาจ 

(…………………………..…….………………….. ) 

ลงช่ือ……………….……………………………………..พยาน 

(……………………………..…….……………….. ) 

หมายเหตุ   ถ้าเยาวชนยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ช่องผู้มอบอํานาจให้ลงนามโดยผู้ปกครอง หากเยาวชนบรรลนิุตภิาวะแล้วเยาวชนลงนามได้เอง 
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