
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๕๘)  
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก ำหนดจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ: 
กิจกรรมเยำวชนเชื้อสำยไทยคืนถิ่น (ประจ ำปี ๒๕๕๘) ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ และ
จังหวัดสมุทรสงครำม เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมผูกพันต่อประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนภำษำ
และวัฒนธรรม  
 กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนเยำวชนเชื้อสำยไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่ำงประเทศสมัครเข้ำรับร่วม
โครงกำรฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑.๑ เชื้อชำติไทย 
  ๑.๒ อำยุ ๑๒ – ๑๘ ปี 
  ๑.๓ เกิดหรือเติบโตในต่ำงประเทศ 
  ๑.๔ สุขภำพแข็งแรง ปรำศจำกโรคประจ ำตัวที่จะเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
  ๑.๕ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำวะแวดล้อมได้เป็นอย่ำงดี มีมนุษยสัมพันธ์  มีควำมรับผิดชอบและ

มีควำมประพฤติเหมำะสม 

 ๒. การสมัคร 

  ๒.๑ สถำนที่ขอรับและส่งใบสมัคร 
   ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น ๒๒) 
   ๖๖๖ อำคำรธนำลงกรณ์ ถนนบรมรำชชนนี เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
   โทร. +๖๖ ๒๔๒๒ ๘๙๔๔ โทรสำร +๖๖ ๒๔๔๖ ๘๓๔๗  
   E-mail: youthcamp58@gmail.com หรือ www.m-culture.go.th 

  ๒.๒ หลักฐำนกำรสมัคร 
   ๒.๒.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป 
   ๒.๒.๒ หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง  

  ๒.๓ ระยะเวลำรับสมัคร 
   ตั้งแต่วันที่ประกำศรับสมัคร จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

 ๓. การคัดเลือก 
  กระทรวงวัฒนธรรมจะแจ้งผลกำรคัดเลือกทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือดูได้จำกเว็บไซต์ 
www.m-culture.go.th หรือสำมำรถสอบถำมทำงโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตำมรำยละเอียดข้อ ๒.๑) 
  ทั้งนี้ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องแจ้งตอบรับภำยในวันที่ก ำหนดในประกำศผลกำรคัดเลือก มิฉะนั้น
จะถือว่ำสละสิทธิ์ 

 ๔. การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จะต้องรับผิดชอบค่ำเดินทำงระหว่ำงประเทศ และ
กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวัฒนธรรมไทย ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำวิทยำกร 
และค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนที่ส ำคัญ ในระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘  

------------------------------------------- 
 

http://www.m-culture.go.th/
http://www.m-culture.go.th/


 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๕๘) 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสงคราม 

----------------------------- 

ค าชี้แจง   กรุณากรอกข้อมูลและเครื่องหมายถูก    ในช่อง  ที่ตรงความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ ชื่อ-สกุล  ......................................................................................................................................... 

๑.๒ เพศ  ชำย              หญิง 

๑.๓ วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................................    อำยุ..................ปี 

๑.๔ สถำนที่เกิด ...................................................................................................................................... 

๑.๕ เชื้อชำติ ....................................................... สัญชำติ ................................................... .................. 

๑.๖ ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................... 

๑.๗ ที่อยู่ในประเทศไทย ......................................................................................................................... 

๑.๘ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .......................................................................................................... 

๑.๙ E-mail ............................................................................................................................................. 

๑.๑๐ Facebook..................................................................... ID Line ................................................... 

๑.๑๑ ขนำดเสื้อ/รอบอกเสื้อ (นิ้ว) ................................................................................................. ........... 

๑.๑๒ ข้อจ ำกัดเรื่องอำหำร ................................................................................................... ..................... 

ส่วนที่ ๒ ความสามารถและความสนใจ 

๒.๑ ท่ำนเคยเดินทำงมำประเทศไทยกี่ครั้ง 

 ไม่เคย  

 เคย โปรดระบุ  ............. ๑ – ๓ ครั้ง  ............... ๔ – ๖ ครั้ง  ............... เกิน ๖ ครั้งข้ึนไป 

๒.๒ ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับประเทศไทย 
 มำก  ปำนกลำง  น้อย  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย 
 มำก  ปำนกลำง  น้อย  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

๒.๔ กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สนใจ .............................................................................................. ....... 

๒.๕ ควำมคำดหวังในกำรเข้ำร่วมโครงกำรนี้ .......................................................................................... ..... 

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

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

-------------------------------  



 
หมำยเหตุ   ๑.  ผู้ตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรฯ จะต้องมำรำยงำนตัวเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ ในวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
  ก่อนเวลำ ๐๙.๓๐ น. (สถำนที่จะแจ้งให้ทรำบเมื่อได้รับกำรคัดเลือกแล้ว) 
 ๒. หำกต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณำติดต่อ กรรณิกำร์ สินประเสริฐ หมำยเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๒๔๒๒ ๘๙๔๔/  
  +๖๖ ๘๙ ๓๕๕ ๓๑๖๒ Line: i_am_dee 
   
 

 
 

 
 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/ นำง/ นำงสำว)       

ที่อยู่         

โทรศัพท์    โทรสำร       

E-mail                      

Facebook                                                 ID Line                                                                   

เป็นผู้ปกครองของ     โดยเกี่ยวข้องเป็น      
ยินยอมให้                    เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยวัฒนธรรมไทย    
ในต่ำงประเทศ: กิจกรรมเยำวชนเชื้อสำยไทยคืนถิ่น (ประจ ำปี ๒๕๕๘) ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘     
ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสงครำม 

 

   ลงชื่อผู้ปกครอง      

   (     ) 

   วันที่ เดือน   พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 


