
 

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการ

ศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการบริการ

ด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน  ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชน

คนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และเป็นเวทีในการแลก

เปลี่ยนความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ในระดับเยาวชน  

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 13 เป็นกิจกรรมค่าย

ดาราศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนที่สนใจและรักในดาราศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ อุทยาน

ดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ           

ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่สถานที่ตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีพื้นที่ที่มีท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย นักเรียนและเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากมาย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี 

2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้ 

3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.เชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง (ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย) 

4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ให้เข้าร่วมค่ายฯ 

5. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13”     จำนวน 1 ชุด            

(กรอกใบสมัคร บน Google Forms)            

2. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร (ใช้ภาพอะไรก็ได้ที่เป็นรูปของเรา) ขนาดไม่เกิน 5Mb   จำนวน 1 รูป 

(ไฟล์ภาพ สกุล .jpg/.png แนบรูปภาพ บน Google Forms) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้สมัคร)          จำนวน 1 ชุด 

(ไฟล์สแกน/รูปถ่าย สกุล .jpg/.PDF แนบไฟล์ บน Google Forms)     

4. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา (พร้อมลงนาม)   จำนวน 1 ชุด  

(ไฟล์สแกน/รูปถ่าย สกุล .jpg/.PDF แนบไฟล์ บน Google Forms) 

5. นำเสนอตัวเองในหัวข้อ “ความคาดหวังและเหตุผลที่อยากมาเข้าร่วมค่ายนี้”     จำนวน 1 ชุด       

(ส่งได้ทุกรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ/วาดรูป/ทำคลิปวิดีโอ/คลิปเสียง/ร้องเพลง/เต้น หรือรูปแบบอื่น) 
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การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13” สามารถศึกษาข้อมูล

และส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรมตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc  

2. เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดด้านบน) 

3. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่ายระบบออนไลน์ บน Google Forms ตามลิงก์ http://bit.ly/36qFbUS 

    (ผู้สมัครจัต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น) 

4. ผู้ที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะต้องรอประกาศผลการคัดเลือกอีกครั้ง (ตามรายละเอียดด้านล่าง) 

หมายเหตุ : หากผู้สมัครแนบส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการ      

ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 -  1 มีนาคม 2563 

การประกาศผลการคัดเลือก 

 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง 

เว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประกาศผลคัดเลือก  ในวันที่  6 มีนาคม 2563    ลำดับตัวจริง จำนวน 120 คน 

       ลำดับสำรอง จำนวน 50 คน 

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม 

 ผู้ผ่านการคัดเลือก (120 คนแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ชำระค่าเสื้อค่าย NYC จำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ชื่อบัญชี  : ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
  เลขที่บัญชี : 549-0-27479-4 
  สาขา  : ถนนห้วยแก้ว 
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิปการโอน ผ่านทาง Line Official ID : NARIT Youth Camp (@801atvaj) 

พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

3. หลังจากแจ้งการโอนเงินและยืนยันเข้าร่วมค่ายผ่าน Line Official ID แล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อคณะกรรมการ

เพื่อรับทราบรายละเอียดและการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (รายชื่อคณะกรรมการจะแจ้งในประกาศผล

การคัดเลือก) 
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วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ 

 วันที่จัดกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

 โทรศัพท์  : 053-121268 ต่อ 305 (ภายในวัน และเวลาราชการเท่านั้น) 

 โทรศัพท์ (มือถือ) : 088-2673563 (คุณฟ้าประกาย) (ภายในวัน และเวลาราชการเท่านั้น) 

 facebook : https://www.facebook.com/NaritYouthCamp/ 

หมายเหตุ 

1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่าย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่าง

ดำเนินกิจกรรมค่าย จนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะต้องวางแผนการเดินทาง และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย                 

 ณ จ.เชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตัวเอง 

4. การยืนยันการเข้าร่วมค่าย โดยการโอนเงิน จำนวน 300 บาท ถือเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

(ไม่ใช่ค่าลงทะเบียน) เพื่อชำระค่าเสื้อค่าย NYC และค่าอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากที่ทางสถาบันจัดให้ ทั้งนี้หาก

ท่านยืนยันการเข้าร่วมค่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์   

และจะไม่ได้รับค่าเสื้อคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

กิจกรรมดูดาว (คืนแรก) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมค่าย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/NaritYouthCamp/

