
 

เปิดรับสมัครคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ส ำหรับนักเรียนต่ำงชำติ  
ปีกำรศึกษำ 2566 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
 

โฮสต์แฟมิลีค่ือ ครอบครัวที่นักเรียนต่างชาติจะต้องไปพักอาศัยด้วยระหว่างที่เรียนต่อหรือท ากิจกรรมในต่างประเทศ โดย
นักเรียนต่างชาติจะพักอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของโฮสต์แฟมิลี่ 

 1. ดูแลสวัสดิภาพทั้งในด้านที่พัก ความปลอดภัย โภชนาการ ตามความเหมาะสมเสมือนลูกหลาน 
 2. รับ-ส่งนักเรียนต่างชาติระหว่างที่ศึกษาท่ีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
 3. สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนต่างชาติในความดูแล 
 4. ช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ประสานงานในโครงการ 
 5. ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ ค าแนะน าเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและการใช้ชีวิตในประเทศไทย 

ข้อดีของกำรเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ 

 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาทั้งครอบครัวผ่านการสนทนากับนักเรียนต่างชาติ 
 2. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติ 

เงื่อนไขกำรเป็นโฮสต์แฟมิลี่ 

 1. เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง 
 2. ครอบครองที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ 
 3. เข้าใจหลักเกณฑ์และการด าเนินการของโครงการ  
 4. สามารถช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ประสานงานในโครงการได้ 
 5. ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ 
 6. มีบุตรศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้-ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ปีกำรศึกษำ 2566 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
 

ระยะเวลา (เลือกได้มากกว่า 1)   ระยะสั้น (Short term) 1 สัปดาห์ – 3 เดือน 

     ระยะยาว (Long term) 4 เดือน 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

ชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียน (ไทย) __________________________________________________________________ 

ชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียน (อังกฤษ) ________________________________________________________________ 

ชื่อเล่น (ไทย) _____________________________ ชื่อเล่น (อังกฤษ) __________________________________ 

อายุ _____________ ศาสนา ______________ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ __________________________________ 

Line ID ___________________________________ Email _______________________________________ 

อาชีพ _____________________________________ ที่ท างาน _____________________________________ 

ชื่อบุตรที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ___________________________________________ 

ชั้นเรียนในปีการศึกษา 2566 _______________ 

 

ข้อมูลของสมำชิกครอบครัวอุปถัมภ์ (ที่อำศัยในบริเวณเดียวกัน) 

 

 

 

บุคคลที่ 1 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ _________________________________ 

Line ID __________________________________________  

Email ___________________________________________ 

อาชีพ ___________________________________________  

ที่ท างาน _________________________________________ 

บุคคลที่ 2 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ________________________________ 

Line ID _________________________________________  

Email __________________________________________ 

อาชีพ __________________________________________  

ที่ท างาน ________________________________________ 



กรุณาอธิบายกิจวัตรที่ครอบครัวท าในระหว่างสัปดาห์และวันหยุด 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

กรุณาอธิบายสิ่งที่ครอบครัวให้ความส าคัญและยึดถือปฏิบัติ เช่น การศึกษากิจกรรมทางศาสนา การให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว ความซื่อสัตย์ การมีน้ าใจ เป็นต้น 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

บุคคลที่ 3 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ________________________________ 

Line ID _________________________________________  

Email __________________________________________ 

อาชีพ __________________________________________  

ที่ท างาน ________________________________________ 

บุคคลที่ 4 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ________________________________ 

Line ID _________________________________________  

Email __________________________________________ 

อาชีพ __________________________________________  

ที่ท างาน ________________________________________ 

บุคคลที่ 5 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ________________________________ 

Line ID _________________________________________  

Email __________________________________________ 

อาชีพ __________________________________________  

ที่ท างาน ________________________________________ 

บุคคลที่ 6 :  

ช่ือ-สกุล (ไทย) ____________________________________ 

ช่ือ-สกุล (อังกฤษ) __________________________________ 

ช่ือเล่น (ไทย) ____________ ช่ือเล่น (อังกฤษ) ____________ 

อายุ ___________________ ศาสนา ___________________ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทะเบียน __________________________ 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ________________________________ 

Line ID _________________________________________  

Email __________________________________________ 

อาชีพ __________________________________________  

ที่ท างาน ________________________________________ 



กรุณาระบุหน้าที่หรืองานบ้านที่สมาชิกภายในครอบครัวปฏิบัติและคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

กรุณาอธิบายกฎระเบียบในบ้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตาม เช่น เวลากลับบ้าน เวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ การใช้เวลาในห้องส่วนตัว การใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ข้อมูลที่อยู่อำศัย 

ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี ____________ หมู่ ______ ถนน ___________________ หมู่บ้าน ______________________  

ต าบล _______________________ อ าเภอ ________________________ จังหวัด _______________________ 

รหัสไปรษณีย์ ____________________  

ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน ______________________ ก.ม.  

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 ( ) ไม่มีเด็ก  ( ) มีเด็ก  อายุ ___________________________________________________ 

 ( ) ไม่มีสัตว์เลี้ยง  ( ) มีสัตว์เลี้ยง ระบุ _______________________________________________ 

นักเรียนต่างชาติสามารถเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      รถรับ-ส่งนักเรียน         รถประจ าทาง          รถยนต์ส่วนบุคคล         เดิน    อ่ืน ๆ ระบุ______________ 

 

รูปภำพ 

โปรดแนบรูปภาพ ดังนี้ 

1. ภาพบ้านที่เห็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น หน้าบ้าน รอบบ้าน ภายในบ้าน  

2. ห้องนอนส าหรับนักเรียนต่างชาติ เป็น      ห้องส่วนตัว   ห้องรวม จ านวน _______ คน 

3. ภาพครอบครัวหรือภาพกิจกรรมของครอบครัว ที่เห็นสมาชิกครอบครัวทุกคนชัดเจน 

 


