รายละเอียดการรับสมัคร
กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3
ตามที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานที่ดำเนินงานทางด้าน
ดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน จัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมดูดาว ตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้
ชมปรากฏการทางด้านดาราศาสตร์ ให้บริการวิชาการ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทุกครั้ง เพื่อส่งเสริมและแสดงให้
เห็นถึงความสำคัญ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร เสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ช่วยในงานกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ทำให้ผู้มาเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา อันเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางดาราศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 24 ปี
2. มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และสามารถเดินทางมาเข้าร่วมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3 ณ จังหวัด
สงขลา ได้
3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย
4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้
5. มีความสนใจช่วยในงานกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกิจกรรม พร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ของผู้สมัคร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
(หรือเอกสารที่ทางสถานศึกษาออกให้)

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งข้อมูลการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
79/๔ หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90000
(กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3)

2. ทาง e-mail สแกนไฟล์รูปแบบ PDF และแนบส่งไฟล์ใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่ e-mail :
songkhlacamp@narit.or.th
สมัครออนไลน์ได้ทาง https://forms.gle/nVCK43G2XkRGSpgg8
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากหลักฐานใบสมัครครบถ้วนประกอบเหตุผลถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็ปไซต์ www.narit.or.th จำนวน 30 คน และสำรอง จำนวน
10 คน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โทร 0 7430 0868 หรือ 08 7297 6210
(นายอนุชา เตยแก้ว) ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผลการตัดสินถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3 จัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกิจกรรม
อันได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารในการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ค่าเดินทาง
จากภูมิลำเนามายังจุดลงทะเบียนและเดินทางกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเอง
3. หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบ หรือช้ากว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
4. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
ต่อเมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดค่าย
5. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม ผ่านทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th และทางเฟสบุ๊ค
www.facebook.com/NARITpage

ใบสมัคร “กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร ปีที่ 3”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ (นาย/นางสาว) ................................................. นามสกุล ......................................... ชื่อเล่น .............................
2. วัน ......... เดือน .......... ปีเกิด .................. อายุ ................ ปี หมู่เลือด ................... ศาสนา ....................................
3. เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ..............................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน .............................................................................. อำเภอ .......................... จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ........................ E-mail ...................................................... Facebook .............................................
5. โรค - ยาประจำตัว ......................................................... สิ่งที่แพ้ (ยา-อาหาร) ..........................................................
6. เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ............................................ เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา..............................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา
1. ศึกษาอยู่ในระดับชั้น .............................. แผนการเรียน.............................................................................................
2. สถานศึกษา ........................................................................ ที่ตั้งอำเภอ .......................... จังหวัด ...........................
3. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
3.1 ................................................................................... 3.2 ................................................................................
ส่วนที่ 3 ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(…………….………………………..………)
วันที่ …….…/…….…/…….…
การจัดส่งใบสมัคร
1. ไปรษณีย์ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
79/4 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
2. E-mail : songkhlacamp@narit.or.th
หมดเขตรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก 27 พฤศจิกายน 2563
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกิจกรรม พร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา ของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
(หรือเอกสารที่ทางสถานศึกษาออกให้)

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

