
 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

ทางโรงเรียนบรูณะพทัศกึษา มลูนิธิ และโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พทัลงุขอแสดงความขอบคณุส าหรับ

ความไว้วางใจให้บตุรหลานของทา่นได้เดินทางไปกบัโครงการ Discover Malaysia ของเราในครัง้นี ้ 

รายละเอียดเบือ้งต้น (ณ วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556) มีจ านวนนกัเรียนผู้ ร่วมโครงการ 15 คน ซึง่จะรับนกัเรียน

เพิ่มได้อีก 3 คน เดินทางพร้อมครูผู้ควบคมุ 2 คนและไกด์ 2 คน เดินทางจากหาดใหญ่ โดยใช้รถตู้  2 คนั  

เพื่อแจ้งก าหนดการเดินทางที่แนน่อน (จะเดินทางระหวา่ง 25 มีนาคม ถึง 6 เมษายน) รายละเอียดการเดินทาง 

รวมทัง้อปุกรณ์ที่นกัเรียนจ าเป็นต้องเตรียมระหวา่งการเดินทางและการเดินทางจากพทัลงุสูห่าดใหญ่ วา่ต้องการเหมารถตู้

ทวัร์หรือไม ่ทางผู้จัดจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการ Discover 

Malaysia  ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 1310 วิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธุรกิจ เวลา 09.00 – 

11.00 น. โดยน าหนังสือเดินทางมาด้วย ส าหรับนักเรียนที่มีหนังสือเดินทางพร้อมแล้ว 

ทัง้นีส้ าหรับนกัเรียนที่ยงัไมม่ีหนงัสอืเดินทาง หรือหนงัสอืเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลอืน้อยกวา่ 6 เดือน ทา่น

ผู้ปกครองสามารถพานกัเรียนไปท าหนงัสอืเดินทางได้ที่ ศนูย์ราชการจงัหวดัสงขลา อ าเภอเมือง จ.สงขลา 90000  

 โทรศพัท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511  โดยสามารถอา่นระเบียบการท าหนงัสอืเดินทางได้ตามเอกสารที่

แนบมาด้วย 

 

  

ส านักงานหนังสือเดนิทาง 



 

การช าระเงนิ  

ผู้ปกครองสามารถวางเงินมดัจ าได้ก่อนวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 จ านวน 3,500 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอืให้เสร็จ

สิน้ในวนัปฐมนิเทศ หรือไมเ่กิน วนัท่ี 4 มีนาคม 2556 โดยสามารถด าเนินการช าระเงินได้ที ่

1. ส านกังานโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พทัลงุ (ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพทัลงุบริหารธุรกิจ) และรับใบเสร็จ

ทนัที หรือ 

2. ห้องธุรการ โรงเรียนบรูณะพทัศกึษา และรอใบเสร็จ 1 วนั 

 หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม สามารถสอบถาม ขอรายละเอียดได้ที่ อ. จารุพรรณ หนูสง  โทร. 088 398 2381 

..............................................................................................  

ระเบียบการขอหนังสือเดนิทางของผู้เยาว์อายุต ่ากว่า 15 ปี 

ผู้ เยาว์อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ต้องน าสตูิบตัรฉบบัจริง หากเป็นส าเนาต้องได้รับการรับรองส าเนาถกูต้องจาก อ าเภอ/

เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอ านาจปกครอง หากผู้มีอ านาจปกครองไมส่ามารถมาด าเนินการได้ สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นมา

ด าเนินการแทนได้โดยต้องมีหนงัสอืมอบอ านาจและหนงัสอืยินยอมให้ผู้ เยาว์เดินทางไปตา่งประเทศพร้อมทัง้บตัร

ประจ าตวัประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอ านาจปกครองฉบบัจริงมาแสดง ทัง้นีห้นงัสอืมอบอ านาจและหนงัสอื

ยินยอมให้ผู้ เยาว์เดินทางไปตา่งประเทศต้องผา่นการรับรองจากอ าเภอ/เขต  

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดนิทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต ่ากว่า 15 ปี 

- สตูิบตัรฉบบัจริง หากเป็นส าเนาสตูิบตัรต้องได้รับการรับรองจากอ าเภอ/เขต  

- บิดาและมารดา หรือผู้มีอ านาจปกครองน าบตัรประชาชนฉบบัจริงมาลงนามตอ่หน้าเจ้าหน้าที ่

บตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัมีอายใุช้งาน หรือ บตัรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา 

มารดา หรือผู้มีอ านาจปก ครองฉบบัจริง  

หากช่ือนามสกลุบิดา มารดาในสตูิบตัรไมต่รงกบับตัรประจ าตวัประชาชน ให้น าหลกัฐานการเปลีย่นช่ือ 

หรือ นามสกลุที่เป็นต้นฉบบัมาแสดงด้วย 

 ในกรณีที่มารดาหยา่ และจดทะเบียนสมรสใหม ่และใช้นามสกลุใหมต่ามสามีให้น าหลกัฐานการหยา่

และการสมรสที่เป็นต้นฉบบัมาแสดงด้วย  



- หนงัสอืยินยอมให้ผู้ เยาว์เดินทางไปตา่งประเทศและบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของบิดามารดาที่ไมม่า 

ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดไมส่ามารถมาแสดงตวัได้  

**หนงัสอืยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผา่นการรับรองจากอ าเภอ/เขต 

***ผู้ เยาว์อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึง่มาแสดงตวัให้ความยินยอม) 

- เอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น อาทิ หลกัฐานใบเปลีย่นช่ือ เปลีย่นนามสกลุ เอกสารหลกัฐานการรับรอง บตุรหรือรับ

บตุรบญุธรรม บนัทกึการหยา่ ซึง่มีข้อความระบใุห้บตุรอยูใ่นความดแูลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น  

- กรณีบิดา มารดาผู้ เยาว์เสยีชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้ เยาว์เป็นชาวตา่งชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่

สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแตบ่ตุรอยูใ่นความดแูลของบิดา

ฝ่ายเดียวมาตลอด และไมส่ามารถตามหามารดาได้ ให้น าค าสัง่ศาลซึง่ระบช่ืุอผู้มีอ านาจปกครอง พร้อมบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผู้มีอ านาจปกครองมาแสดง 

ขัน้ตอนการท าหนังสือเดนิทาง 

ขัน้ตอนท่ี 1        รับบตัรคิว พร้อมทัง้กรอกช่ือ/สกลุภาษาองักฤษ (รวมทัง้ค าขอสง่ทางไปรษณีย์) 

ขัน้ตอนท่ี 2      

   -  ยื่นบตัรประจ าตวัประชาชนที่มีเลข 13 หลกัหากไมม่ีเลข 13 หลกัต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อม

เอกสารหลกัฐานอื่น ๆเพื่อตรวจสอบข้อมลู 

                -  เก็บข้อมลูชีวภาพ(วดัสว่นสงู เก็บลายพิมพ์นิว้มือนิว้ชีข้วาและนิว้ชีซ้้ายด้วยเคร่ืองสแกนข้างละ 2 ครัง้ และ 

ถ่ายรูป 2 ครัง้) 

                -  แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับเลม่ทางไปรษณีย์ 

ขัน้ตอนท่ี 3        ช าระคา่ธรรมเนียม 1,000 บาท และคา่สง่ไปรษณีย์ (35 บาท) รับใบเสร็จรับเงินและรับใบนดัรับเลม่ 

***ผู้ยื่นค าขอที่ส านักงานในต่างจังหวัด จะรับเล่มทางไปรษณีย์ EMS เท่านัน้ เน่ืองจากหนังสือ

เดินทางผลิตเล่มที่กรุงเทพฯ จึงต้องส่งให้ผู้รับทางไปรษณีย์โดยตรง โดยใช้เวลา 5-7 วันท าการ ส าหรับผู้ที่อยู่

ในเขตอ าเภอเมือง 

อนึง่ หนงัสอืเดินทางมีระยะเวลาการใช้งาน 5 ปี 

  



ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Discover Malaysia (Summer 2013) 

(กรุณากรอกและสง่คืนโรงเรียน  
พร้อมแนบรูปถ่ายนกัเรียน 2 รูปและส าเนาบตัรประชาชนผู้ปกครองท่ีลงช่ือท้ายใบสมคัร) 
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