ใบสมัครสอบ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ปี 2558/2559

ติ ดรูปขนาด 1 นิ้ ว

High School Exchange Program 2016/2017
***นักเรียนต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ให้สมบูรณ์***

โปรดระบุ ประเทศทีน่ กั เรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ  USA  Australia  Germany  Switzerland  China  Japan
(อันดับ1,2,3,4,5,6 ในช่องสีเ่ หลีย่ ม)

สอบ : เอ แอนด์ ดี กรุงเทพฯ / อาคาร ___________________________________ วันที_่ ______เดือน______________2558
สอบต่างจังหวัด : โรงเรียน ___________________________จังหวัด________________ วันที_่ ______เดือน______________2558
สาหรับเจ้าหน้ าที่
 1. ผลการเรียน 3 ปี
 2. รูปถ่าย 1 รูป
 3. ค่าสมัครสอบ 200 บาท
 หลักฐานครบทุกข้อ  ไม่ครบ : ขาดข้อ…………………………….….……….… ผูร้ บั สมัคร………………….……………... วันที…่ ……/….………/………
หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………..

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร
1. ชือ่ - สกุล นาย / นางสาว________________________________________________ชือ่ เล่น ______________________
ชือ่ ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง/ NAME
MR.
MISS

2. วัน เดือน ปี เกิด________________(DD/MM/YY) อายุ_____ปี________เดือนสถานทีเ่ กิด (จังหวัด)_____________________
เชือ้ ชาติ_______________________สัญชาติ_______________________________ ศาสนา __________________________________
เลขทีบ่ ตั รประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง______________________________________________________________
หมดอายุวนั ที_่ ________________________________ออกให้ ณ ____________________________________________
3. เป็ นบุตร - ธิดา คนที_่ ____มีพน่ี ้อง_____คน พีช่ าย_____คน พีส่ าว_____คน น้องชาย_______คน น้องสาว_____คน
4. Address/ทีอ่ ยูส่ าหรับส่งเอกสาร เลขที_่ _________Moo/หมูท่ _่ี ______Soi/ซอย_____________________________
Street/ถนน____________________ตาบล/แขวง___________________อาเภอ/เขต_______________________
Province/จังหวัด_____________ Zip Code/รหัสไปรษณีย_์ _________Home Tel / โทรศัพท์บา้ น______________
Mobile Phone/ โทรศัพท์มอื ถือ_____________________E-mail Address/ อีเมล_________________________
Facebook : _______________________________________ Line ID: ________________________________
5. สถานภาพทางการศึกษา
ขณะนี้กาลังศึกษาอยู่ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท_่ี __/___โรงเรียน________________________สาขาวิชา______________
เกรดเฉลีย่ (GPA) ___________ District/เขต_________________________Province/จังหวัด________________
Zip Code/รหัสไปรษณีย์ _______________ วิชาทีช่ อบ______________________________________________
เหตุผล___________________________________________________________________________________
6. ความสามารถพิเศษ
 ขับร้อง_______________
 ฟ้อนรา____________________  นันทนาการ___________________
 กีฬา_________________
 ศิลปป้องกันตัว______________  ศิลปประดิษฐ์__________________
 ดนตรี________________
 อื่นๆ ระบุ ______________________________________________________
มีต่อหน้ า 2

7. เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นฯ หรือโครงการอื่นๆ ระหว่างประเทศหรือไม่  เคย
 ไม่เคย
โครงการ___________________________________ประเทศ__________________________ระยะเวลา_____ปี_____เดือน
8. มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่
 มี
 ไม่ม ี
8.1 ประเทศ___________________________ร่วมเดินทางกับ________________________ระยะเวลา______ปี______เดือน
8.2 ประเทศ___________________________ร่วมเดินทางกับ________________________ระยะเวลา______ปี______เดือน
9. เหตุผลใด ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจในการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการครัง้ นี้
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. นักเรียนเคยสอบโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน (1 ปีการศึกษา) หรือไม่
 ไม่เคย  เคย กับโครงการ____________________________________________ เมือ่ ปี__________________
อื่นๆ ระบุ__________________________________________________________________________________________
ข้อมูลผูป้ กครอง
12. ชือ่ - สกุล บิดา___________________________________________________________อายุ____________________ปี
อาชีพ______________________ตาแหน่ง___________________________________รายได้______________บาท / เดือน
สถานทีท่ างาน ชือ่ บริษทั _______________________________________________________________________
Home Tel / โทรศัพท์บา้ น_____________________ Mobile Phone/ โทรศัพท์มอื ถือ_________________________
E-mail Address/ อีเมล________________________________ Fax/โทรสาร ___________________________________
13. ชือ่ - สกุล มารดา __________________________________________________________อายุ___________________ปี
อาชีพ______________________ตาแหน่ง_________________________________รายได้________________บาท / เดือน
สถานทีท่ างานชือ่ บริษทั _______________________________________________________________________
Home Tel / โทรศัพท์บา้ น_____________________ Mobile Phone/ โทรศัพท์มอื ถือ_________________________
E-mail Address/ อีเมล_________________________________ Fax/โทรสาร ___________________________________
14. ปจั จุบนั นักเรียนอาศัยอยูก่ บั
 บิดา
 มารดา
 ผูป้ กครอง______________________
หากนักเรียนได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าทีส่ ามารถติดต่อ
 บิดา
 มารดา
 ผูป้ กครอง (ระบุชอ่ื และความสัมพันธ์) ชือ่ - สกุล___________________________________อายุ_______________ปี
ความสัมพันธ์ ________________โทรศัพท์บา้ น______________________โทรศัพท์มอื ถือ___________________________
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รบั การคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้ายินดี
ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการตามประเภทของทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั และยินดีจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับในระหว่างที่ เข้าร่วม
โครงการโดยเคร่งครัดทุกประการ หากข้าพเจ้าประพฤติไม่เหมาะสม ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั สิทธิในการสมัครและการเข้าร่วมโครงการ

ลงชือ่ _______________________________ผูป้ กครอง
(นาย/นาง___________________________)
วันทีอ่ นุ ญาต______/__________/________

ลงชือ่ ________________________________ผูส้ มัคร
(นาย/นางสาว__________________________)
วันทีส่ มัคร_______/___________/__________

ทราบข่าวจาก  โฆษณา หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร ____________________  เพื่อน ชื่อ ____________________________

 ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน ________________________  ผูป้ กครอง ชื่อ________________________
 อาจารย์ (ชื่อ-สกุล)________________________________  อื่นๆ ________________________________

