NPP Chinese Home Co,.Ltd
Head Office : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 081-576-9595 , 088-241-2529
Fax (แฟกซ์ ) : 038-551248
E-mail : nppchinesehome@gmail.com Line : @nppchinesehome
www.nppchinesehome.co.th

ใบสมัครโครงการ (Application Form)

NPP CHINESE CAMP IN NTNU , TAIWAN (2 weeks) 14 – 26 ตุลาคม 2562

ฉีดใบสมัคร ตามรอยปะ จานวน 3 หน้ า

Student Information / ข้ อมูลผู้สมัคร

Application No. .............

ชื่อนักเรียน (ภาษาไทย)

นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อเล่น (ไทย)

First Name (ภาษาอังกฤษ)

Last Name (ภาษาอังกฤษ)

Nickname (อังกฤษ)

เพศ (Sex)

□ ชาย (Male)

□ หญิง (Female)

วัน / เดือน / ปี เกิด (Date of Birth) .................................................... อายุ/ปี (Age) .............. ปี
สัญชาติ (Nationality) ........................................... เชือ้ ชาติ (Race) .........................................
เลขที่พาสปอร์ ต (Passport Number) ..............................................วันหมดอายุ (Expiration Date).................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (Address)……………………………………………………………………………………………………………
อีเมล์ (Email)................................................................โทรศัพท์ บ้าน (Home Phone)......................................................
เบอร์ โทรศัพท์ นักเรียน (Contact Number).........................................................
ศึกษาอยู่ท่ ี (Current School)..................................................... ระดับชัน้ (Grade) ..........................................................
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กรณีฉุกเฉินติดต่ อ(Emergency Contact Person).............................................................................................................
ความสัมพันธ์ (Relationship).......................เบอร์ โทรศัพท์ ผู้ปกครอง (Contact Number) ...............................................
Line ID (ผู้ปกครอง) ........................... Line ID (นักเรียน)...........................Facebook (นักเรียน)..........................................
รู้จักโครงการนีท้ าง (How do you Know about this program)............................................................................................
เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าร่ วมโปรแกรม ...........................................................................................................................

ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล บิดา (Father's name) (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................

ฉีดใบสมัคร ตามรอยปะ จานวน 3 หน้ า

เบอร์ โทรศัพท์ บิดา (Contact Number)...............................................Line ID .................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา (Mother's name) (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มารดา (Contact Number)...........................................Line ID ................................................................

***□ อนุญาตให้ (ชื่อนักเรียน) .....................................................................................................เข้ าร่ วมโครงการ
ด้ านสุขภาพ
โรคประจาตัว / แพ้ยา
□ ไม่มี

□ มีโรคประจาตัว โปรดระบุ ..........................................................

□ แพ้ ยา โปรดระบุ ......................................... □ ยาที่ทานประจา โปรดระบุ ..........................................................

ด้ านอาหาร
อาหารที่ไม่ สามารถรับประทานได้

□ ไม่มี

□ เนื ้อวัว

□ อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................................
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เอกสารในการสมัครโครงการ
□ พาสปอร์ต (PASSPORT) ตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
□ รูปขอวีซ่า 2 ใบ พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ เห็นคิ ้ว-หน้ า ใบหู ชัด ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว/สีออ่ น
□ สาเนาสูติบตั รนักเรียน และ สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน คุณพ่อ คุณแม่
□ หนังสือให้ ความยินยอม ให้ ผ้ เู ยาว์เดินทางออกนอกประเทศ ต้ องมีลายเซ็น คุณพ่อ คุณแม่
□ แบบฟอร์มวีซ่าหน้ าสุดท้ าย พร้ อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน

ฉีดใบสมัคร ตามรอยปะ จานวน 3 หน้ า

□ แบบฟอร์มขอมอบอานาจ ให้ ดาเนินการทาวีซ่า พร้ อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน
□ กรอกใบสมัครโปรแกรม NPP CHINESE CAMP ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

เงื่อนไขการชาระเงิน
1.ค่ามัดจาพร้ อมค่าวีซ่า จานวน 8,200 บาท ** ชาระทันทีท่ สี มัคร
(เงินมัดจาใช้ ในการสารองตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถคืนได้ ทกุ กรณี)
2.ชาระเงินส่วนที่เหลือของโปรแกรมทังหมด
้
จานวน 37,400 บาท ชาระภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2562
3.กรณี ไม่ ได้ มาสมัครด้ วยตนเอง ให้ กรอกใบสมัครให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบสาเนาใบโอนเงิน และส่ง Fax : 038 – 551 – 248
หรือ Scan ส่งทาง Email : nppchinesehome@gmail.com หรือช่องทาง Line : @nppchinesehome
4.ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : พนมสารคาม เลขที่บัญชี :037 -8-76080-1
ลงชื่อผู้เรียน ................................................................... ลงชื่อผู้ปกครอง ....................................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
Application No. ………………………………... Room Set ………………………………..
ค่ ามัดจา + ค่ าวีซ่า ......................ใบเสร็จเล่ มที่ /เลขที่ ......................วันที่ชาระ......................... ผู้รับเงิน.................
ชาระค่ าโปรแกรม .......................ใบเสร็จเล่ มที่ /เลขที่ ......................วันที่ชาระ......................... ผู้รับเงิน.................

NPP Chinese Home Co,.Ltd
Head Office : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
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เอกสารในการสมัครโครงการ
□ พาสปอร์ต (PASSPORT) ตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
□ รูปขอวีซ่า 2 ใบ พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ เห็นคิ ้ว-หน้ า ใบหู ชัด ห้ ามใส่เสื ้อสีขาว/สีออ่ น
□ สาเนาสูติบตั รนักเรียน และ สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน คุณพ่อ คุณแม่
□ หนังสือให้ ความยินยอม ให้ ผ้ เู ยาว์เดินทางออกนอกประเทศ ต้ องมีลายเซ็น คุณพ่อ คุณแม่
□ แบบฟอร์มวีซ่าหน้ าสุดท้ าย พร้ อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน
□ แบบฟอร์มขอมอบอานาจ ให้ ดาเนินการทาวีซ่า พร้ อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน
□ กรอกใบสมัครโปรแกรม NPP CHINESE CAMP

เงื่อนไขการชาระเงิน
1.ค่ามัดจาพร้ อมค่าวีซ่า จานวน 8,200 บาท ** ชาระทันทีท่ สี มัคร
(เงินมัดจาใช้ ในการสารองตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถคืนได้ ทกุ กรณี)
2.ชาระเงินส่วนที่เหลือของโปรแกรมทังหมด
้
จานวน 37,400 บาท ชาระภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2562
3.กรณี ไม่ ได้ มาสมัครด้ วยตนเอง ให้ กรอกใบสมัครให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบสาเนาใบโอนเงิน และส่ง Fax : 038 – 551 – 248
หรือ Scan ส่งทาง Email : nppchinesehome@gmail.com หรือช่องทาง Line : @nppchinesehome
ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม
ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : พนมสารคาม

เลขที่บัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1

