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โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิง่ ประเทศจีน
ระหว่ างวันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2563
โดย WLC ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเป่ ยจิงเหลียนเหอ ( Beijing Union University )

วัตถุประสงค์ ของโครงการทัศนศึกษา
เพื่อเรี ยนรู ้ภาษาจีนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จากเจ้าของภาษา
เพื่อทัศนศึกษาสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ทั้งประเทศจีนและประเทศเกาหลี
เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เห็นถึงความสําคัญของภาษาจีน ประเทศจีนในยุคปั จจุบนั
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษาต่อประเทศจีน
ประวัตโิ ดยย่ อ 1234567
ก่อตั้งเมื่อปี 1978 ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิทยาลัยต่างๆ 11 แห่ ง มีสาขาที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี กว่า 70 หลักสูตร ใน
สาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ และการสอน แผนกหลักสูตรนานาชาติของ มหาวิทยาลัย จัดหา
สภาพแวดล้อมที่ดีไว้สาํ หรับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน และสถาบันศึกษาของประเทศต่างๆ มากมาย ทั้ง
จากสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็ นต้น โดยทั้งอาจารย์และนักเรี ยนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนเดินทางมาเข้าร่ วมทําการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั รวมทั้งทําการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย มีคณาจารย์ จํานวนมากกว่า 1,200 ท่าน
หลักสูตรภาษาจีนสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ตาํ ราเรี ย นของทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ่ง ( BLCU ) เป็ นแบบเรี ยน
มาตรฐาน อาจารย์ผสู ้ อนส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์ที่มาจาก มหาวิทยาลัยครู ปักกิ่ง ( Beijing Normal University ) และ มหาวิทยาลัยภาษาและ
วัฒนธรรมปั กกิ่ง ( Beijing Language and Culture University ) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กบั นักเรี ยนต่างชาติ
หลักสู ตร : เรี ยนภาษาจีนที่จาํ เป็ นสําหรับชีวติ ประจําวันและการท่องเที่ยวในประเทศจีน รวม 60 ชัว่ โมง ดําเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวจีนจาก
มหาวิทยาลัย Beijing Union University ( ใช้ภาษาจีน - อังกฤษในการสอน )
ภาคเช้ า เรี ยนภาษาจีน วันละ 3 ชัว่ โมง ( จันทร์ – ศุกร์ )
ภาคบ่ าย เรี ยนวิชาเลือก วันละ 2 ชัว่ โมง เช่น พูก่ นั จีน วาดภาพจีน รํามวยไทเก็ก อาหารจีน เป็ นต้น
วันหยุดสุ ดสัปดาห์
ทัศนศึกษาตามสถานที่น่าสนใจ สัมผัสวัฒนธรรมจีน และชมย่านธุรกิจสําคัญ รวมถึง
ทัศนศึกษานอกเมืองปั กกิ่ง และชิมเป็ ดปั กกิ่งอันเลื่องชื่อ
กิจกรรม :
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ทัศนศึกษา ประเทศ

จีน : ชมประเทศจีนในแง่มุมต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบในสถานที่น่าสนใจ อาทิ

กาแพงเมืองจีน ซึ่ งเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างด้วยแรงงานคนนับหมื่นนับแสนคน ความยาว
6,350 กม. ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 2,200 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ได้ชื่อว่าเป็ นจัตุรัสที่มีพ้นื ที่กว้างที่สุดในโลก นําชมอนุสาวรี ยว์ ีรชน อนุสรณ์
สถานที่ราํ ลึกเหมาเจ๋ อตง
พระราชวังต้ องห้ าม ( กู้กง ) นครต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่แห่ งหนึ่ งของโลกมีพ้นื ที่ถึง 720,000 ตร.ม.
วัดโดยรอบกําแพงเป็ นระยะทาง 6 กม. สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปี ก่อน เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิจีนสมัย
ราชวงศ์หมิงและแมนจู 24 รัชกาล มีห้องต่างๆ มากถึง 8,706 ห้อง
ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย เสี ยวก่อนใครที่ระเบียงทางเดินกระจกใสกลางอากาศ จุดชมวิวกลางหุบเขา ที่
โครงสร้างทําจากโลหะผสมไทเทเนียม มีพ้นื ที่ยนื่ ออกมาจากหน้าผาถึง 32.8 เมตร และยาวกว่าสะพาน
กระจกแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริ กา ถึง 11 เมตร แถมยังมีดีกรี เป็ นถึงทางเดินกระจกลอยฟ้ าที่มีพ้นื ที่มาก
ที่สุดในโลก

วัดลามะ "หย่ งเหอกง" ซึ่ งในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ เคยเป็ นพระราชวังเก่าแก่ที่ประทับของชายสี่
หรื อจักรพรรดิหย่งเจิ้นแห่งราชวงค์แมนจู ผูท้ ี่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายลามะ เมื่อ
พระองค์ได้เป็ นจักรพรรดิ จึงมอบวังให้ดดั แปลงเป็ นวัดลามะขนาดใหญ่ ภายในวัดประดิษฐานพระ
โพธิ สตั ย์รูปแกะสลักจากไม้ดา้ นเดี่ยวสูง 28 เมตร
พิพธิ ภัณฑ์ นครหลวงปักกิง่ ( BEIJING CAPITAL MUSEUM ) เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่ องราว
และวิถีชีวติ ของชาวปั กกิ่งในอดีตเป็ นหลัก มีการจัดแสดงของโบราณ งานปั้ นจําลองการทําเครื่ องปั้ นดินเผา
และของใช้ของชาวปั กกิ่งในอดีตอีกมากมาย

ตลาดนัดจตุจักร ถนนเฉียนเหมิน ( Qianmen Street ) มีร้านค้ามากมายที่มีชื่อเสี ยงมาแต่โบราณ สถาปัตยกรรมบนถนนสายนี้ รัฐบาลปักกิ่ง
ได้ศึกษาและซ่อมแซมอาคาร โดยใช้ภาพถ่ายจากปี ค.ศ. 1920 – 1930 เพื่อการอ้างอิงให้ได้บรรยากาศแบบดั้งเดิม
สนามกีฬาโอลิมปิ ก (Bird's Nest) ออกแบบโดย Herzog&de Meuron ชาวสวิสเซอร์แลนด์ มี 91,000 ที่นงั่ เป็ น
สนามกีฬาที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด รู ปทรงรังนก ภายในอัฒจันทร์มีลกั ษณะสี แดง คล้าย
พระราชวังโบราณ "กูก้ ง" ซึ่ งให้ความรู ้สึกงดงามแบบตะวันออก
พิเศษ! ชิมเป็ ดปักกิง่ ไม่เพียงแต่เป็ นอาหารจานโปรดของชาวจี นเท่านั้น หากยังเป็ นอาหารยอดนิ ยมของ
ชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวกรุ งปักกิ่งอีกด้วย
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กาหนดเดินทาง : วันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2563
สิ่งอานวยความสะดวก ห้องสมุด, สนามกีฬา, โรงอาหาร, มินิมารท์ รอบๆ มหาวิทยาลัยมี ร้านค้า, อินเตอร์เน็ต, KFC, ซูปเปอร์มาเก็ต
ห้างสรรพสิ นค้า, ไปรษณี ย,์ ธนาคาร, ร้านอาหาร, สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน เป็ นต้น

58,900 บาท

ราคาเพียง :

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ รับจํานวนจํากัด กรุ ณาสํารองที่นงั่ ล่วงหน้า
ราคานีร้ วมถึง
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับกรุ งเทพฯ - ปั กกิ่ง โดยสายการบินไทย TG
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พกั อย่างดีระดับโรงแรมของทางมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมกล้องวงจรปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
- ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ , พิเศษ ! วันหยุดทัศนศึกษา จัดเลี้ยงตามภัตตาคาร
- ค่าลงทะเบียนเรี ยน , ค่าเล่าเรี ยน , ค่าอุปกรณ์การเรี ยนในวิชากิจกรรม , ค่าหนังสื อ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และทัศนศึกษาตลอดโครงการ
- ค่าตัว๋ เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าเจ้าหน้าที่คนไทยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดโครงการ
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าปรับนํ้าหนักกระเป๋ าเกิน ( จํากัด 25 กิโลกรัม ต่อคน )
เอกสารในการสมัคร
1. รู ปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว ( พื้นหลังสี ขาว ห้ามใส่เครื่ องประดับ เปิ ดหน้าผากและเห็นใบหู ) จํานวน 6 ใบ ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
2. Passport ตัวจริ ง และ สําเนา 2 ใบ ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
3. กรณี อายุต่าํ กว่า 18 ปี ใช้สาํ เนาสูติบตั ร และสําเนาบัตรประชาชนบิดา– มารดา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนา **กรณีบิดา - มารดาหย่ าร้ างกันหรือ
ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส ต้ องใช้ สาเนาใบหย่ าและใบรับรองการเลีย้ งดูบุตรและหากเปลีย่ นชือ่ -สกุลต้ องใช้ สาเนาใบเปลีย่ นชือ-สกุ
่ ล
4. หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ( กรณี อายุต่าํ กว่า 18 ปี ) สามารถติดต่อขอทําหนังสื อยินยอมได้ที่สาํ นักงานเขตตาม
ทะเบียนบ้าน โดยหนังสื อยินยอมจําเป็ นต้องมีท้ งั บิดาและมารดาเซ็นรับรอง ( ยกเว้นกรณี หย่าร้างและมีเอกสารอํานาจการปกครองบุตร)
เงือ่ นไขการชาระเงิน
1. สํารองที่นงั่ 10,000 บาท ชําระในวันสมัคร ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจํา ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หากเกินกําหนดถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
● โครงการนี้ ผไู ้ ม่มีพ้น
ื ภาษาจีนสามารถเข้าร่ วมได้ โดยแบ่งห้องเรี ยนตามพื้นฐานของแต่ละคน
● มีเจ้าหน้าที่คนไทย และอาจารย์มหาวิทยาลัยจีนดูแลตลอดโครงการ
●
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โครงการภาษาและวัฒนธรรมประเทศ จีน
โดย WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ร่วมกับ BEIJING UNION UNIVERSITY ประเทศจีน
ตารางเรียนภาษาจีน และกิจกรรม วันที่ 29 มีนาคม - 18 เมษายน 2563
วัน/เดือน/ปี
29/3/63 อา.
30/3/63

จ.

08:15 - 12:00

14:00 - 16:00

เวลา 20:30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ออกเดินทางจากกรุ งเทพ-ปั กกิ่ง ประเทศจีน
ปฐมนิเทศ และ แบ่ งห้ องเรียนตามระดับความรู้ ภาษาจีน ทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย

31/3/63 อ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

กิจกรรมทาอาหาร

1/4/63

พ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาวาดภาพจีน

2/4/63 พฤ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาผูกเชือกจีน

3/4/63

ศ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

กิจกรรมอิสระ

4/4/63

ส.

5/4/63 อา.

เยี่ยมชมพระราชวังต้ องห้ าม ( กู้กง ) และ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ชมตลาดนัดจัตุจักรเมืองปั กกิ่ง ( Qianmen Street )
ทัศนศึกษากาแพงเมืองจีน และ ชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก

6/4/63

จ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาพู่กันจีน

7/4/63

อ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาตัดกระดาษจีน

8/4/63

พ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

กิจกรรมอิสระ

9/4/63 พฤ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักเรี ยนไทยกับนักเรี ยนจีน

10/4/63 ศ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาวาดภาพจีน

11/4/63 ส.

ระเบียงกระจก สือหลินเซี่ย ( ที่มพ
ี นื ้ ที่มากที่สุดในโลก กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั )

12/4/63 อา.

พิพิธภัณฑ์ นครหลวงปั กกิ่ง ( BEIJING CAPITAL MUSEUM )

จ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาผูกเชือกจีน

14/4/63 อ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

วิชาพู่กันจีน

15/4/63 พ.

ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน )

กิจกรรมอิสระ

13/4/63

16/4/63 พฤ. ภาษาจีน ( ฟั ง พูด อ่ าน เขียน ทดสอบภาษาจีน )
17/4/63 ศ.
18/4/63 ส.

พิธีรับประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัย

ทัศนศึกษาวัดลามะ พิเศษ ! ชิมเป็ ดปั กกิ่ง
รั บประทานอาหารเช้ า + กลางวัน เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** ที่พกั ระดับโรงแรมของมหาวิ ทยาลัย , อาหาร 3 มื้อ , วันหย ุดทัศนศึกษาทานภัตตาคาร **
หมายเหต:ุ 1. ผูไ้ ม่มีพ้ ืนฐานภาษาจี นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยแบ่งห้องตามพื้นฐานของแต่ละคน
2. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
3. มีเจ้าหน้าที่คนไทย และอาจารย์มหาวิ ทยาลัยจี นด ูแลตลอดโครงการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 255-4084-5 , (086)307-7574 แฟกซ์ (02) 255-5055 ,

www.wlc2china.com

WLC ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
ใบสมัคร

รู ปถ่าย

ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ____________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
ชื่อภาษาจีน ( ถ้ามี ) ____________________ ชื่อเล่น ___________________ วัน/เดือน/ปี เกิด ______/____________/_________ อายุ _________ ปี
โทรศัพท์บา้ น __________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________ อีเมล์ ___________________________________
เลขที่หนังสื อเดินทาง ____________________________________________ วันหมดอายุ ________________________________________________
วุฒิการศึกษาปั จจุบนั ____________________________________________ จากสถาบัน ________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ _________ หมู่ที่ _____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย __________________ ถนน _______________________
แขวง / ตาบล ________________________ เขต/อาเภอ ________________________ จังหวัด ___________________รหัสไปรษณี ย ์ ____________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ( ภาษาอังกฤษ ) เลขที่ __________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร __________________________ ซอย __________________________
ถนน _______________________________ แขวง / ตาบล _______________________________ เขต/อาเภอ ________________________________
จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________________
ความรู ้ภาษาจีน
ไม่มี
พื้นฐาน ปานกลาง
สูง จากสถาบัน _______________________________________________________

ข้ อมูลบุคคลทีต่ ิดต่ อได้
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ___________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
มีความสัมพันธ์เป็ น __________________________
อาชีพ ___________________ โทรศัพท์บา้ น __________________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย ___________________ ถนน ________________________
แขวง / ตาบล ______________________ เขต/อาเภอ _______________________ จังหวัด ______________________รหัสไปรษณี ย ์ _____________

คอร์ สทีต่ ้ องการสมัคร
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัย _________________________________________ เมือง__________________________
สาขาวิชา ___________________________________ หลักสูตร บรรยายจีน บรรยายอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม Summer Camp หลักสูตรภาษา มหาวิทยาลัย _____________เมือง___________ระยะเวลา___________________
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการ พร้ อมส่ งเอกสารการสมัครแนบมาดังนีใ้ บสมัคร , สาเนาหนังสือเดินทาง , รู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน 6 รู ป
ลงชื่อ _______________________________ ผูส้ มัคร
(_____________________________)
วันที่รับรอง _____/_________/_____
ท่านรู ้จกั WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน จากสื่ อใด?
ใบปลิว
เพื่อน , ญาติแนะนา
เว็บไซต์ _______________________________

อื่นๆ _______________________________

ทะเบียนประ ัตินัก ึก า
ม า ทิ ยาลัย……………………………………………………..…………. าขา ิชา……………………………...……….………………………..
มีผล อบ HSK ระดับ___ ไม่มีผล อบHSK
TOEFL____ IELTS____ ไม่มีผล อบ
1. ข้อมูล ่ นตั
ข้าพเจ้า (นาย/นาง า )....................................................................................................อายุ...................ปี
เกิด ันที่....................เดือน................................พ. ....................... ัญชาติ................................ า นา...................................
เลขประจาตั ประชาชน............................................................................................................................................................
ที่อยู่ตาม าเนาทะเบียนบ้าน....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทร ัพท์มือถือ..........................................................e-mail Addres……………….………….……………………………………….
ID Line………………………………………………………………facebook……………………………………………………………….………………
บุคคลที่ติดต่อได้ ะด กเมื่อมีกรณีเร่งด่ น
o ข้อมูลญาติ ชื่อ- กุล.................................................................เกี่ย ข้องเป็น..................................
เบอร์โทร ัพท์...............................................................................................................................
2.ข้อมูลการ ึก า
ถาบันเดิม...................................................จัง ัด.................................. ายที่เรียน..................................
ค าม ามารถพิเ .......................................................................................................................................
3.ข้อมูล ถานภาพครอบครั
ถานภาพ มร ของบิดา/มารดา
อยู่ด้ ยกัน
อยู่ด้ ยกัน ( ไม่ได้จดทะเบียน มร )
ย่าร้าง
บิดาเ ียชี ิต
มารดาเ ียชี ิต
ชือ่ บิดา.................................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริ ัท.........................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด..............................................โทร ัพท์(บิดา)..................................................
ชื่อมารดา.............................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริ ัท.........................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด...............................................โทร ัพท์(มารดา).............................................
ชื่อผู้ปกครอง( ากไม่ใช่ บิดา/มารดา)............................................................เกี่ย ข้องเป็น.........................
อายุ.............................ปี อาชีพ...............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................... มู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จัง ัด...............................................โทร ัพท์(ผู้ปกครอง)........................................
เป็นบุตรคนที่................ จาน นพี่น้องที่มีอยู่................คน ชาย................คน ญิง................คน
4.ข้อมูล ุขภาพ
่ น ูง.........................ซม. นา นัก.........................กก.
โรคประจาตั
ไม่มี
มี โปรดระบุ..................................................................................................
ยาที่ใช้เป็นประจา..................................................จาน น/ปริมาณยา ต่อการใช้ 1 ครัง............................................
กรุ๊ปเลือด.........................................................................
5.เอก ารที่ยื่น

รูปถ่าย

าเนา นัง ือเดินทาง

ุฒิการ ึก า า รับผู้ต่อป.ตรี,ป.โท

ใบตร จ ุขภาพ

