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เพศ (Sex)       □ ชาย (Male)      □ หญิง (Female)  

วัน / เดือน / ปีเกดิ (Date of Birth) .................................................... อายุ/ปี (Age) .............. ปี 

สัญชาติ (Nationality) ........................................... เชือ้ชาติ (Race) ......................................... 

 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (Address)…………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมล์ (Email)................................................................โทรศัพท์บ้าน (Home Phone)......................................................

เบอร์โทรศัพท์นักเรียน (Contact Number)......................................................... 

ศึกษาอยู่ ท่ี (Current School)..................................................... ระดับชัน้ (Grade) .......................................................... 

 

 

 

ช่ือนกัเรียน (ภาษาไทย)                              
 
 

นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือเลน่ (ไทย) 

First Name (ภาษาองักฤษ) 
 
 

Last Name (ภาษาองักฤษ) Nickname (องักฤษ) 

Student Information / ข้อมูลผู้สมัคร 

ใบสมัครโครงการ (Application Form) 

NPP CHINESE CAMP IN MFU วันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 

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



                                                                               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      
                                      

 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ(Emergency Contact Person)............................................................................................................. 

ความสัมพันธ์ (Relationship).......................เบอร์โทรศัพท์ ผู้ปกครอง (Contact Number) ............................................... 

Line ID (ผู้ปกครอง) ........................... Line ID (นกัเรียน)...........................Facebook (นกัเรียน).......................................... 

รู้จักโครงการนีท้าง (How do you Know about this program)............................................................................................ 

เหตุผลท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ........................................................................................................................... 

 

ชื่อ-นามสกุล บดิา (Father's name) (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ บิดา (Contact Number)...............................................Line ID ................................................................. 

 

ชื่อ-นามสกุล มารดา (Mother's name) (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ มารดา (Contact Number)...........................................Line ID ................................................................ 

***□ อนุญาตให้ (ชื่อนักเรียน) .....................................................................................................เข้าร่วมโครงการ 

 

 

โรคประจ าตัว / แพ้ยา  

□ ไมม่ี                                                               □ มีโรคประจ าตวั โปรดระบ ุ.......................................................... 

□ แพ้ยา โปรดระบ ุ.........................................   □ ยาท่ีทานประจ า โปรดระบ ุ.......................................................... 

 

อาหารท่ีไม่สามารถรับประทานได้           □ ไมม่ี 

□ เนือ้ววั                                                        □ อ่ืนๆ โปรดระบ ุ..............................................................................  

ข้อมูลผู้ปกครอง 

ด้านสุขภาพ 

ด้านอาหาร 



                                                                               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      
                                      

 

                                                                              

□ ใบสมคัรโครงการ (Application Form) 

□ รูปถ่าย 2 ใบ  

□ ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 

 

 

1.คา่มดัจ าโปรแกรม 4,500 บาท ** ช าระทันทีท่ีสมัคร  

(เงินมดัจ าใช้ในการส ารองตัว๋เคร่ืองบินและคา่เรียนไมส่ามารถคืนได้ทกุกรณี) 

2.ช าระเงินสว่นท่ีเหลือของโปรแกรมทัง้หมด *** ก่อนวันท่ี 31 มีนาคม 2563     จ านวน 13,400 บาท 

3.กรณี ไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง ให้กรอกใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาใบโอนเงิน และสง่ Fax : 038 – 551 – 248 

หรือ Scan สง่ทาง Email : nppchinesehome@gmail.com   หรือช่องทาง Line : @nppchinesehome 

4.ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD  /  บจก. เอน็พีพี  ไชนีช  โฮม 

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : พนมสารคาม เลขท่ีบัญชี :037 -8-76080-1 

ลงช่ือผู้เรียน ................................................................... ลงช่ือผู้ปกครอง .................................................................... 

 

 

 

 

 

เอกสารในการสมัครโครงการ 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

Application No. ………………………………...    Room Set ……………………………….. 

ค่ามัดจ า + ค่าวีซ่า ......................ใบเสร็จเล่มท่ี /เลขท่ี ......................วันท่ีช าระ......................... ผู้รับเงนิ................. 

ช าระค่าโปรแกรม .......................ใบเสร็จเล่มท่ี /เลขท่ี ......................วันท่ีช าระ......................... ผู้รับเงนิ................. 

 

mailto:nppchinesehome@gmail.com%20%20%20หรือ
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□ ใบสมคัรโครงการ (Application Form) 

□ รูปถ่าย 2 ใบ  

□ ส าเนาบตัรประชาชนนกัเรียน 

 

 

 

1.ค่ามัดจ า 4,500 บาท ** ช าระทันทีท่ีสมัคร  

(เงินมดัจ าใช้ในการส ารองตัว๋เคร่ืองบินและคา่เรียนไมส่ามารถคืนได้ทกุกรณี) 

2.ช าระเงินสว่นท่ีเหลือของโปรแกรมทัง้หมด *** ก่อนวันท่ี 31 มีนาคม 2563    จ านวน 13,400 บาท 

3.กรณี ไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง ให้กรอกใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาใบโอนเงิน และสง่ Fax : 038 – 551 – 248 

หรือ Scan สง่ทาง Email : nppchinesehome@gmail.com   หรือช่องทาง Line : @nppchinesehome 

 

 

 

เอกสารในการสมัครโครงการ 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

                                     ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอน็พพีี  ไชนีช  โฮม 

                                     ธนาคาร : กสกิรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                  เลขท่ีบัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 

mailto:nppchinesehome@gmail.com%20%20%20หรือ

