
       เลขที่ใบสมัคร…........ 
 
 
 

ใบสมัคร 
กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”  

กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง) 

 

1. คำนำหน้าชื่อ   นาย   นาง   นางสาว  เด็กชาย  เด็กหญิง 
2. ชื่อ      นามสกุล       
3. เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   ปัจจุบันอายุ  ปี 
4. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน          

ออกให้ที่อำเภอ/เขต      จังหวัด        
วันเดือนปีที่ออกบัตร      บัตรหมดอายุ     
หมู่โลหิต  สัญชาติ     ศาสนา      

5. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ตรอก/ซอย     
ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต     
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์     

6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้     บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ตรอก/ซอย     
ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต     
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์     

7. ชื่อบิดา  นามสกุล  สัญชาติ        ศาสนา    อาชีพ    
8. ชื่อมารดา  นามสกุล  สัญชาติ        ศาสนา    อาชีพ    
9. ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน/สถานศึกษา     ชั้น    

ทีต้ั่งโรงเรียน/สถานศึกษา   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  จังหวัด    
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม     

10. ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต) 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา สำเร็จการศึกษา 

เมื่อ ปี พ.ศ. 
ระดับ 

ผลการเรียน 
    
    
    
    
    
    

 
รายละเอียดคุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร (โปรดกรอกรายละเอียดทุกข้อ*) 

 
 

ภาพถ่าย 
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11.  ผลงานเด่นและความสามารถพิเศษของผู้สมัคร  
(พร้อมยกตัวอย่าง หรือภาพประกอบ สามารถพิมพ์ในกระดาษอ่ืนเพ่ิมเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.  คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(พร้อมยกตัวอย่าง หรือภาพประกอบ สามารถพิมพ์ในกระดาษอ่ืนเพ่ิมเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นจิตอาสา 
 (พร้อมยกตัวอย่าง หรือภาพประกอบ สามารถพิมพ์ในกระดาษอ่ืนเพ่ิมเติม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. การเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์  
      เป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้รับการยอมรับของสาธารณชนในระดับชาติและหรือ/ระดับนานาชาติ  
      (พร้อมยกตัวอย่าง หรือภาพประกอบสามารถพิมพ์ในกระดาษอ่ืนเพ่ิมเติม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ความคิดเห็นของผู้เสนอ/ผู้รับรอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเอกสารหรือผลงานที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่ามีเอกสารหรือ
ผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและยินดีคืนรางวัลทุกประเภท       

 

 
              ลงชื่อผู้สมัคร……………………………………………………………….. 
                           (……………………………………………………) 
              ยื่นใบสมัครวันที่…...……เดือน…………………….......พ.ศ…………… 
 

 
ผู้รับรองข้อมูล 

 

 
ลงชื่อ....................................................................... 
        (……………………….………………………………) 
                          ผู้ปกครอง 

 

 
ลงชื่อ....................................................................... 
        (……………………….………………………………) 
       ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
        (……………………….………………………………) 
                       

 

 
ลงชื่อ....................................................................... 
        (……………………….………………………………) 
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ผลงานประกอบการพิจารณา 
 

กรุณาพิมพ์สรุปเรียงตามลำดับดังนี้ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร โล่ รางวัล และภาพกิจกรรม 
 
1. ผลงานเด่น ความสามารถพิเศษผู้สมัคร 

- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    

2. คุณธรรม จริยธรรม 
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    

 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
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3. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นจิตอาสา 
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    

4. การเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนที่เป็นประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
    ได้รับการยอมรับของสาธารณชนในระดับชาติและหรือ/ระดับนานาชาติ 

- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- เกียรติบัตร  เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- วุฒิบัตร เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- โล ่ เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- รางวัล เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
- ภาพกิจกรรม เรื่อง     จาก    พ.ศ.    
 

 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับรองลงนามรับรองสำเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร โล่ รางวัล  และภาพกิจกรรม  
ซึ่งเป็นผลงาน/หลักฐานของเด็กและเยาวชนที่เสนอรายชื่อเข้ารับคัดเลือกกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” 
(โดยผลงานที่ได้รับรางวัลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
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เรียงความ หัวข้อ 
“ความดี ความเก่ง และความกล้า” ของฉัน 

 
 

คำชี้แจง ให้เด็กและเยาวชนผู้สมคัรเป็นผู้เขียนด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 
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หมายเหตุ เอกสารแนบ ๒ ขอให้เด็กและเยาวชนผู้สมัครเป็นผู้เขียนด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น  
 (ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 

เอกสารแนบหมายเลข ๒ 


