
รายละเอียดการประสานงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน 
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี  2562 

ณ สถาบันวิชาการทีโอที อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

--------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดการประสานงาน 
  ๑.๑)  ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี 2562” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน เป็นประธานกรรมการ และมี
กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

- หัวหน้าส านักงานจงัหวัด หรือผู้แทน    เป็นรองประธานกรรมการ  
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือผู้แทน  เป็นรองประธานกรรมการ  
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัด หรอืผู้แทน    เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนสถาบันระดบัอุดมศึกษา     เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด     เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนองค์การบรหิารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 
- ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    เป็นกรรมการ 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานจงัหวัด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชน จาก
สถานศึกษาในจังหวัดของท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี 2562 
จ านวน ๒ รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ คัดเลือกตัวจริง ๒ คน และตัวส ารอง ๕ คน (อบรมระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2562) 
รุ่นที่ ๒ คัดเลือกตัวจริง ๒ คน และตัวส ารอง ๕ คน  (อบรมระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2562) 
 

  ๑.๒)  โปรดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยมีผู้รับผิดชอบ
แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ 

- ภาคเหนือ นางสุประวีณ์ มีมา วชิรไตรภพ และนางณัฐฉลียา โพธิศัพท์สุข  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวพรหมพิริยา พาพรมมี และนายชยพล ยืนยง 
- ภาคกลาง นายทิตวัจน์ ณรงค์แสง และนางสาววันสิริ อินทนิน 
- ภาคใต ้นางบังอร สุ่มงาม และนางสาวณชิชา ณัฐณิชากิจ 

 

    ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ประสานงาน 
ไปยัง ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรม 
สภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๑๖, ๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗ 
 

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนที่มอีายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ป ี

 

ระดับการศึกษา  
     -  ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า ทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
     -  ระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่า  
 



- ๒ - 
คุณสมบัติ 

๑. มีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้น า อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ ประธานนิสิต นักศึกษา/ กรรมการ 

๒. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการท าประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม 
รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ 

๓.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา 
๔.  สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
๕.  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 
๖.  ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงการคัดเลือกที่ เปิดโอกาสให้ทั้งเยาวชนชาย – หญิง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมยุวชน

ประชาธิปไตยโดยเท่าเทียมกัน (คณะกรรมการฯ มีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธ์ิผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด) 
 

3. สถานท่ีรับสมัคร 
ต่างจังหวัด ส่งใบสมัครที่ “ส านักงานจังหวัด” ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ ตั้งอยู่  
กรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครที่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน

เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์  
๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๑๖ , ๒๒ โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗ 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ก าหนดการรับสมัคร รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศผลการคัดเลือก รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ก าหนดการฝึกอบรม 

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2562  
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2562  

 

***ท้ังน้ี ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาคัดเลือกฯ ให้แล้วเสร็จและให้ผู้ประสานงาน แจ้งรายชื่อผู้ท่ีได้รับ 
การคัดเลือกพร้อมรายละเอียดท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของเยาวชนให้ส านักงานฯ ก่อนวัน
ประกาศผลการคัดเลือกอย่างน้อย ๑ วันท าการ*** 

 

5. สถานท่ีจัดการฝึกอบรม  
สถาบันวิชาการ ทีโอที  
เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐  

 

6. การรายงานตัว และค่าใช้จา่ยในการอบรม 
   เยาวชนต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดการฝึกอบรมในวัน และเวลาที่ก าหนด            
โดยส านักงานฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยอ้างอิงอัตรา        
ค่าโดยสารของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด เบื้องต้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส ารองจ่าย
ค่าโดยสารไปก่อนและเก็บหลักฐานตั๋วโดยสารไว้เพื่อน ามาใช้ในการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม     
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งการสมัครและเข้าอบรม 

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


