
 

รายละเอียดการรับสมัคร 
กิจกรรมการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4 

 ด้วยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 
ดาราศาสตร์ ในการนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4 ขึ้น 
เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้าน
ดาราศาสตร์ระดับเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี 
 2. มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และสามารถเดินทางมาเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4 
ณ จังหวัดสงขลา ได้ 
 3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย 
 4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ กับคนอื่นได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดูดาวเท้าติดทะเล”  
               พร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน            จำนวน 1 ชุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกตอ้ง     จำนวน 1 ชุด 
 3. สำเนาบัตรนักเรียนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง       จำนวน 1 ชุด 

การรับสมัคร 
 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.narit.or.th โดยสามารถเลือกช่องทางการสง่ข้อมูลการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาที่ 

 2. ทาง e-mail สแกนไฟล์รูปแบบ PDF และแนบส่งไฟล์ใบสมัครเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่ e-mail : 
songkhlacamp@narit.or.th 

นายอนุชา เตยแกว้ 065 3848249 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 
79/4 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 
(ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4)



กำหนดการรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายฯ จากหลักฐานใบสมัครครบถ้วนประกอบกับใบกิจกรรม 
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเวปไซต์ www.narit.or.th จำนวน 100 คน และสำรอง จำนวน 30 คน  
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องให้ผู้ปกครองโทรแจ้งยืนยันการเข้ารว่มค่ายฯ ตามวันเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โทร 0 7430 0868 
หรือ 06 5384 8249 (นายอนุชา เตยแก้ว) ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผลการตัดสินถือเอาคำตัดสินของคณะกรรม 
การเป็นที่สิ้นสุด 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ 
 การจัดกิจกรรมคา่ยเยาวชนคนดูดาวเทา้ติดทะเล ปีที่ 4 จัดขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมือง 
จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2565 

หมายเหตุ 
 1. สถาบันไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ 
 2. สถาบันจะเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดกิจกรรม อันไดแ้ก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารใน
การอบรม สำหรับคา่ใชจ้า่ยส่วนตัว ของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ค่าเดินทาง จากภูมิลำเนามายังจุดลงทะเบียนและเดิน
ทางกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเอง 
   3. หากผู้สมัครสง่เอกสารไม่ครบ หรือช้ากว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ   
 4. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงขลา ต่อเมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนและระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดค่าย 
 5. สามารถติดตามข้อมูลขา่วสารของกิจกรรมค่ายฯ ผา่นทางเว็ปไซต์ www.narit.or.th และทางเฟสบุ๊ค  
www.facebook.com/หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา



ใบกิจกรรม
 

ใบสมัครค่ายเยาวชน “คนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4” 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ (นาย/นางสาว) ................................................. นามสกุล ......................................... ชื่อเล่น ............................. 
2. วัน ......... เดือน .......... ปีเกิด .................. อายุ ................ ปี หมู่เลือด ................... ศาสนา .................................... 
3. เลขประจำตัวประชาชน ...................................................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
4. ที่อยู่ปจัจุบัน .............................................................................. อำเภอ .......................... จังหวัด ............................ 
   รหัสไปรษณีย์ ...................... E-mail ...................................................... Facebook ............................................... 
5. โรค - ยาประจำตัว .......................................................  ยา/อาหาร แพ้ ................................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา 
1. ศึกษาอยู่ในระดับชั้น .............................. แผนการเรียน.............................................................................................  
2. สถานศึกษา ............................................................................................................ จังหวัด ...................................... 
3. กิจกรรม/ค่าย ที่เคยเข้าร่วม 
   3.1 ..................................................................................... จัดโดย ........................................................................... 
   3.2 ..................................................................................... จัดโดย ........................................................................... 
4. เคยสมัคร ค่ายเยาวชน “คนดูดาวเท้าติดทะเล”  ใช่ (  )   ไม่ใช่ (  )   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา 
1. ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................  
    มีความสัมพันธ์เป็น ………………………………………….…..……. เบอร์โทรศัพท์ ………………………………….….…….…………          
2. ชื่อ-สกุล ครูที่ปรึกษา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์ ………………………………….……….……………   

 หากเยาวชนในปกครองของข้าพเจ้า (ตามข้อมูล ส่วนที่ 1) ผ่านการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดูดาวเทา้ติดทะเล ปีที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2565 

       ลงชื่อ....................................................ผู้ปกครอง 
             (…………….………………………..………) 
        วันที่ …….…/…….…/…….…    

       ลงชื่อ....................................................ครูที่ปรึกษา 
             (…………….………………………..………) 
        วันที่ …….…/…….…/…….…    

       ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร 
             (…………….………………………..………) 
        วันที่ …….…/…….…/…….… 



ใบกิจกรรม

ให้น้อง ๆ วาดภาพ เขียน หรือนำเสนอ สิ่งที่ชอบทางด้านดาราศาสตร ์ (มีผลตอ่การคัดเลือกเข้าร่วมค่าย) 

หมายเหตุ : สามารถใชก้ระดาษอื่นได้ ขนาดไม่เกิน A4 

หมดเขตรับสมัคร 6 กรกฎาคม 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก 10 กรกฎาคม 2565 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดูดาวเท้าติดทะเล”  
              พร้อมติดรูปขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน            จำนวน 1 ชุด 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกตอ้ง     จำนวน 1 ชุด 
 3. สำเนาบัตรนักเรียนของผู้สมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง       จำนวน 1 ชุด 
     (หรือเอกสารที่ทางสถานศึกษาออกให้)


