广肇学校华裔青少年冬令营
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจีนโรงเรียนกว่างเจ้า 2019 “ย้อนรอยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจีน
ณ เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน” 21 – 30 ตุลาคม 2562
ลาดับที่สมัคร...............
วันที่สมัคร..............................................
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ส่วนสูง
นาหนัก
วัน/เดือน/ปีเกิด
โรงเรียน
ระดับชัน
ที่อยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
อีเมล์
line ID
ชื่อ-สกุลบิดา(ภาษาไทย)
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุลบิดา(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุลมารดา(ภาษาไทย)
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุลมารดา(ภาษาอังกฤษ)
กรณีฉุกเฉินติดต่อ
โทรศัพท์
โรคประจาตัว
แพ้อาหาร
อื่นๆ
ความสามารถในการใช้ภาษาจีน
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) ปานกลาง ( ) พอใช้ ( ) ไม่มีทักษะ
ทราบข่าวโครงการจากสื่อใด
( ) เพื่อน ( ) เว็บไซท์/อินเทอร์เน็ต ( ) เฟสบุ๊ค ( ) ครอบครัว/ญาติ
( ) โรงเรียน................................ ( ) อื่นๆ............................................
ความถนัดหรือความสามารถอื่นๆ
ขนาดเสือ S ( ) M ( ) L ( ) XL ( ) อื่นๆ...................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
( ) ใบสมัคร ( ) สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน ( ) สาเนาบัตรประชาชนบิดา ( ) สาเนาบัตรประชาชนมารดา
( ) รูปถ่าย 2 นิว 2 ใบ ( ) พาสปอร์ตนักเรียน ( ) หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
( ) หนังสือยินยอมจากเขต
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………..............................…………………เกี่ยวข้องเป็น..................ขอให้ความ
ยินยอมโรงเรียนกว่างเจ้าจะนา................................................................................เข้าร่วมโครงการค่า ยเยาวชนจีนโรงเรียน
กว่างเจ้า ณ เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2562
ลงชื่อ……………………….....…...........…ผู้ปกครอง
(..............................................................)

ลงชื่อ……………………….....…...........…ผู้เข้าร่วมโครงการ
(..............................................................)

โครงการค่ายเยาวชนจีน 2019 “ย้อนรอยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรจีน ณ เมืองเจียงเหมิน มณฑล
กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน”
(กาหนดการสาคัญในการดาเนินโครงการ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สหพันธ์จีนโพ้นทะเล สหพันธ์จีนโพ้นทะเลมณฑลกวางตุ้ง สหพันธ์จีนโพ้นทะเลเมืองเจียงเหมิน สมาคมกว๋องสิว
แห่งประเทศ และโรงเรียนกว่างเจ้า
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2562
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 23,000 บาท โดยสารโดยสายการบินไทยทั้งไปและกลับ
คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครโครงการ
อายุระหว่าง 12 – 18 ปี และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
วิธีการสมัคร
ดาวน์ โ หลดใบสมัครได้จ ากเว็บ ไซต์ www.kwongchow.ac.th หรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่ห้ องธุรการโรงเรียน
กว่างเจ้าในเวลาราชการ และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ kcs.ep.pdp@gmail.com หรือ FAX 02-6350165
ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 2. สาเนาบัตรประชาชนนักเรียน 3. สาเนาบัตรประชาชนบิดา 4. สาเนาบัตรประชาชนมารดา
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ 6. พาสปอร์ตนักเรียน 7. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน 8. หนังสือยินยอมจากเขต
วิธีการชาระเงิน
กรุณาชาระค่ามัดจาเข้าร่วมโครงการ จานวน 5,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากที่ส่งใบสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี
นางสาวณัชชา ศรีหาตา บัญชีออมทรัพย์หมายเลข 047-152964-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลสีลม จากนั้น
ให้ส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ kcs.ep.pdp@gmail.com หรือ FAX 02-6350165
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนกว่างเจ้า
1. ครูณัชชา ศรีหาตา
โทร. 087-1803665
2. ครูพีรวัส วรมนธนาเกียรติ (ซ่งเหล่าซือ) โทร. 086-3971994
3. ห้องธุรการ
โทร 02-635-0165

ค่ายเยาวชนภาษาจีน 2019 “ย้อนรอยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมจีนเมืองเจียงเหมิ น”
วันที่
วันจันทร์
21 ตุลาคม 2562
วันอังคาร
22 ตุลาคม 2562
วันพุธ
23 ตุลาคม 2562
วันพฤหัสบดี
24 ตุลาคม 2562
วันศุกร์
25 ตุลาคม 2562
วันเสาร์
26 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์
27 ตุลาคม 2562
วันจันทร์
28 ตุลาคม 2562
วันอังคาร
29 ตุลาคม 2562
วันพุธ
30 ตุลาคม 2562

เวลา
ทัง้ วัน
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
ทัง้ วัน
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
ทัง้ วัน
กลางคืน
เช้า
บ่าย
กลางคืน
ทัง้ วัน

รายการ
รับจากสนามบิน ลงทะเบียน
ประชุมครู
ทดสอบภาษาจีน
พิธเี ปิ ด เรียนเพลงภาษาจีน
ดูหนัง Classic
เยีย่ มชมมหาวิทยาลัยอู่อ้ี กับ พิพธิ ภัณฑ์เจียงหนาน
เยีย่ มชมอนุสรณ์สถานเฉินไป๋ ซา เรียนพู่กนั จีน
เล่นกีฬาแบดมินตัน ปิ งปอง
เยีย่ มชมสถาปั ตยกรรมเจดียก์ วางโจว พิพธิ ภัณฑ์มณฑลกวางตุง้
ดูสารคดีรากเหง้าเมืองอู่อ้ี
เรียนกังฟู
เรียนกลอนโบราณ
แข่งกีฬา (ชักกะเย่อ)
เยีย่ มชมบ้านเกิดเหลียงฉี่เชา (ยอดบัณฑิตและนักปฏิรปู )
เยีย่ มชมหมูบ่ า้ นวัฒนธรรม
เรียนการทาขนมขึน้ ชื่อของเมืองเจียงเหมิน
ทดสอบภาษาจีน
เยีย่ มชมสวนไคผิง เยีย่ มชมมรดกชิน้ สาคัญทางวัฒนธรรมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิพธิ ภัณฑ์เมืองไคผิง
ซ้อมการแสดงพิธปี ิ ด
เยีย่ มชมสวนพฤกษศาสตร์ และเรียนศิลปะการเต้นประจาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ซ้อมแสดงพิธปี ิ ด
เยีย่ มชมบริษทั เทคโนเจียงเหมิน และเขตอุตสาหกรรมเจียงเหมิน
พิธปี ิ ด
งานเลีย้ งส่ง
เดินทางไปสนามบินกลับประเทศ

