
  
 
 

ใบสมัครเขารวม “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งท่ี 4”  
(The 4th NIDA ASEAN CAMP) 

ระหวางวันท่ี 26 - 30 มิถุนายน 2560 
 

1. ประวัตสิวนตัว 
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................ชื่อเลน.............................เพศ........................อายุ...................ป 
สัญชาติ...........................ศาสนา.......................วัน เดือน ปเกิด.........................เลขบัตรประชาชน............................................ 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่......................อาคาร/หมูบาน..........................................หมูที่.....................ซอย............................................. 
ถนน...............................................แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ....................................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ.................................................................... 
E-mail........................................................................................โรคประจําตัว (ถามี).................................................................... 
สวนสูง...................เซ็นติเมตร  น้ําหนัก....................กิโลกรัม  สิ่งที่แพ (เชน ยา, อาหาร)............................................................. 
อาหารที่รับประทาน (เจ, มังสวิรัติ, อิสลาม) ระบ.ุ......................................................................................................................... 

2. ประวัติการศึกษา 
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้นปที่...................เกรดเฉลี่ย...............สถาบัน/มหาวิทยาลัย..................................................................... 
คณะ...........................................................................สาขา/วิชาเอก.............................................................................................. 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา...................................................................เบอรโทรศัพท.............................................................................. 
 

3. ประสบการณการรวมกิจกรรม/โครงการที่ผานมา 
วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม หนวยงานที่จัด ระยะเวลาที่รวมกิจกรรม 

    

    

    

 
4. ความสามารถทางภาษา 

ภาษาไทย ทักษะ ฟง/พูด  ดมีาก      ดี      ปานกลาง      พอใช 
  ทักษะ อาน/เขียน  ดมีาก      ดี      ปานกลาง      พอใช 
ภาษาอังกฤษ    ดมีาก   ดี   ปานกลาง   พอใช 
ภาษาอ่ืนๆ.......................................  ดมีาก   ดี   ปานกลาง   พอใช 
 

5. บุคคลที่ติดตอไดกรณีเรงดวน 
ชื่อ........................................นามสกุล..............................ความสัมพันธ.....................เบอรโทรศัพทมือถือ.................................... 
 

6. กรุณาแนะนําตนเองพอสังเขป เพ่ือใหรูจักตัวทานมากขึ้น 
....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
 
 

 
 
 

ติดรูปถายขนาด 

2 น้ิว 

ลงชื่อ.....................................................ผูสมัคร 
  (.................................................................) 
         วันที่.........../.............../............ 

*กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง เพ่ือประโยชนของผูสมัครเอง 
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แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาและผูปกครอง 

1.) ความคิดเห็นในดานประชาคมอาเซียน (ความคิดเห็นของผูสมัคร) 

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

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

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

 

2.) ความคิดเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับผูสมัคร 

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

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

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

 

 

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

แบบฟอรมขออนญุาตจากผูปกครอง 
  
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เก่ียวของเปน........................................ 

เปนผูปกครองของ (นาย/นางสาว)................................................................................................................................................. 

ไดทราบรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน คร้ังที่ 4” ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และอนุญาตให (นาย/นางสาว)......................................................................................เขารวมกิจกรรมระหวางวันที่  

26 - 30 มิถุนายน 2560  

 
 
 

หมายเหต ุ
 
 
 

 
 

 

 

 

 

*** กรุณาสงใบสมัครไปยัง  
 คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน 

กลุมงานส่ือสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม กองงานผูบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240     

หรือสแกนเอกสารสง E-mail: camp_nida@hotmail.com 

   โทรสาร 0 2375 4279, 0 2377 7503 

  สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศัพท 0 2727 3287, 0 2727 3452-3, 0 2727 3289  
        

(ใบสมัครสามารถถายเอกสารได) 
 

 
  

ลงชื่อ............................................................... 

   (...................................................................) 

     อาจารยที่ปรึกษา 

  

ลงชื่อ............................................................... 

   (...................................................................) 

  ผูปกครอง 
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ระเบียบการเขาคายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งท่ี 4 

1. นิสิต/นักศึกษาตองใหความรวมมอืและปฏิบัติตามคําแนะนาํดานความปลอดภัยของอาจารยและเจาหนาที่คายทุกคน 
2. แตงกายดวยชดุสุภาพ โทนสีเขม เพื่อเปนการใหเกียรตสิถานที่ 
3. ตองแขวนปายชื่อตลอดระยะเวลาที่อยูรวมคาย 
4. ไมนําสิ่งของมีคาเขามาในคาย หากเกิดกรณีสูญหายทางคายจะไมรับผดิชอบไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
5. หามนําสุราและสิ่งเสพติดทุกชนดิเขามาภายในคาย 
6. หามเลนการพนนัและนําอุปกรณการพนันทุกชนิดเขามาในคาย 
7. หามพกพาอาวุธ และของมีคมทุกชนิด รวมถึงวัตถุสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายเขามาในคาย 
8. หามทะเลาะวิวาทไมวาจะกรณีใด ๆ หากเกิดกรณีดังกลาว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
9. หามมีพฤติกรรมในเชิงชูสาว 
10. หามลักขโมยทรัพยสนิของผูอ่ืนหากเกิดกรณีดังกลาว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
11. หามผูใดออกนอกคายจนกวาจะเสร็จสิ้นกิจกรรม 
12. หากพบผูทีไ่มเก่ียวของเก่ียวกับคายเขามาในคาย ใหแจงกับอาจารย หรือเจาหนาที่คายทันท ี

 ขาพเจาไดศึกษา “ระเบียบการเขาคายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน คร้ังที่ 4” และยินดีปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 
ทุกขอ หากไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณารายงานผูปกครองและมหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม ประธานคณะทํางานฯ มีอํานาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสินบทลงโทษ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความ
ราบร่ืนของการจัดกิจกรรม 
 
 
 

 

 

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

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งท่ี 4” 

1. นิสิต/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 หรือ 4 ในกลุมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  
2. มีเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะทํางานโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน คร้ังที่ 4” 
3. สามารถอยูรวมคายไดตลอดจนจบ 
4. สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
5. เต็มใจเขารวมทุกกิจกรรม พรอมเปดใจรับ เรียนรู และแบงปนประสบการณตาง ๆ รวมกัน 
 
หลักฐานที่ใชประกอบการสมัคร 
 1. ใบสมัครพรอมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
 2. แบบตอบรับจากผูปกครองหรืออาจารยที่ปรึกษา 

3. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

 4. สําเนาบตัรนักศึกษา/นิสิต  (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

5. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน/สําหรับนักศึกษาตางชาตใิหใชสําเนาหนงัสือเดินทาง (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  
หมายเหตุ หากสแกนเอกสารสงทางอีเมลหรือสงทางโทรสาร ใหนําสงสําเนาเอกสารตวัจริงในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 

 

 

ลงชื่อ............................................................... 

   (...................................................................) 

  ผูสมัคร  
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ปฏิทินการรับสมัคร 

วันที่ รายการ หมายเหตุ 

บัดนี้ – 20 เมษายน 2560 เปดรับสมัครเขารวมโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนาํสู
อาเซียน คร้ังที่ 4” 

 

22 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผานทางเวบ็ไซต www.nida.ac.th 
และ Facebook NIDA Thailand 

เมื่ อป ระกาศรายชื่ อผู มี สิ ท ธิ เข า ร วม
โครงการแลว หากไมสามารถเขารวม
โครงการไดจะตองทําหนังสือแจงเหตุผล
อันสมควรมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร มิเชนนั้นจะตองเสียคาใชจาย
ที่โครงการฯ ไดสํารองจายไปแลว 

26 - 30 มิถุนายน 2560 โครงการคายกิจกรรม “คายนิดาพัฒนาผูนําสู
อาเซียน คร้ังที่ 4” 

 

 
หมายเหตุ การบรรยายเปนภาษาไทยตลอดทั้งโครงการ 

 

ส่ิงของท่ีตองเตรียมสําหรับผูเขารวมโครงการ 

1. บัตรนักศึกษา และบัตรประจําตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

2. ชุดลําลอง, ชุดสุภาพ (เสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว และชุดลําลองเขาฐานกิจกรรมที่สามารถเปยกน้ําได )   

3. อุปกรณสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน สบู แชมพู เปนตน 

4. รองเทาแตะ      

5. ไฟฉาย       

6. ยารักษาโรคประจําตัว 

7. ของใชสวนตัวอ่ืนๆ  

8. หนังสืออานนอกเวลาสําหรับนองระดับประถม - มัธยมตนอยางนอย 1 เลม สําหรับบริจาคใหกับหองสมุดโรงเรียน

บานเลิศสวัสดิ ์

 

 
 *** ผูเขารวมกิจกรรมควรแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน 


	อาหารที่รับประทาน (เจ, มังสวิรัติ, อิสลาม) ระบุ..........................................................................................................................

