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คำชี้แจง
• ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 10) มีจานวนทั้งหมด 7 หน้า
• ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 10) จะต้องกรอกใบสมัครเพื่อแจ้งประวัติ
ส่วนตัวพอสังเขปและแจ้งความขอประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
• กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนตามความจริงด้วยลายมือบรรจง หากข้อใดไม่สามารถตอบได้ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ ( - )
• ในส่วนที่ 3 ให้ผู้สมัครตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
• ผู้สมัครต้องเขียนชื่อ-นามสกุล มุมล่างด้านขวาของทุกหน้ากระดาษให้ครบถ้วน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•
•
•
•
•

เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)
เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ Young SU Camp มาก่อน
สามารถร่วมกิจกรรมภายในโครงการฯ ที่จัดขึ้นได้ตลอด 3 วัน 2 คืน
ผูส้ มัครสามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้
ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จัดขึ้นได้

ขั้นตอนกำรสมัคร
1) ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า) หรือเว็บไซต์
https://www.facebook.com/youngsucamp
2) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง (ไม่จาเป็นต้ องเป็นรูปนักเรียน) ขนาด 1.5 นิ้ว
และส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (นับตราประทับเป็นหลัก)
3) ส่งใบสมัครตั้งแต่หน้าที่ 3 กลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
นำงสำวศรัณย์พร ผลำหำญ
หอพักหญิง กินนอน2 ห้อง 2526
26/5 ซอยทรงพล 5 ถนนทรงพล ตำบลสนำมจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
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ประกำศผลกำรคัดเลือก
ทางคณะกรรมการจะทาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางการตอบคาถามจากแบบทดสอบทั้ง 3 ส่วนของใบสมัคร ซึ่งจะวัดจาก
ไหวพริบ ทัศนคติ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัคร
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 100 คน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทางเพจเฟซบุ๊ก Young SU Camp
(ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า) หรือเว็บไซต์ https://www.facebook.com/youngsucamp ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชาระเงิน
จานวน 600 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะชาระผ่านทางบัญชีธนาคาร (เลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
หมำยเหตุ: ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชาระเงินจานวน 600 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเสื้อกิจกรรม 1 ตัว, ค่าอาหารจานวน 5 มื้อ,
ค่าอาหารว่างจานวน 5 มื้อ และค่าที่พักสาหรับ 3 วัน 2 คืน
ขนำดเสื้อกิจกรรม
ขนำด
รอบอกXความยาว

S
32”x25”

M
36”x27”

L
40”x29”

XL
44”x31”

XXL
48”x32”

** ผู้สมัครสำมำรถดูขนำดของเสื้อกิจกรรมเพื่อนำไปกรอกลงในส่วนที่ 1 ของใบสมัคร **
รำยละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม
วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สถำนที่จัดกิจกรรม
คณะอักษรศษสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หมำยเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัยในระหว่างการทากิจกรรมโดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุจาเป็นหรือ
มีผู้ปกครองมารับ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
081-527-1192 (พี่ไอติม), 099-282-6033 (พี่น้าฟ้า), 061-134-8949 (พี่ปอม)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ(นาย/นางสาว)……………………………………................นามสกุล...........................................................
ชื่อเล่น........................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด................./.................../..........................
อายุ.........................ปี เพศ..............................ศาสนา..................................หมู่เลือด............................
โรคประจาตัว.........................................................................................................................................
อาหารที่แพ้............................................................................ยาที่แพ้ ……………………………………………………………………………………
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เบอร์โทรศัพท์บ้าน……………………….……………………..…………. โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………
E-mail.......................................................................................Facebook....................................................................................
ปัจจุบันกาลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.............................แผนการเรียน.............................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………. จังหวัด…………………………………………………………..
งานอดิเรก........................................................................... ความสามารถพิเศษ………………..........................................................
สาขาวิชาที่น้อง ๆ สนใจในคณะอักษรศาสตร์..........................................................................................................................……
ขนาดของเสื้อ (ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือก)
ไซส์เสื้อ.........................................................
อื่น ๆ ระบุ รอบอก......................นิ้ว ความยาว......................นิ้ว
รู้จักค่ายนี้จากช่องทางใด
Young SU Camp
โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา
Website......................................
อื่น ๆ โปรดระบุ..............................

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว
ไม่จาเป็นต้องเป็น
รูปนักเรียน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)……………………….………….นามสกุล……………..………………………. เกี่ยวข้องเป็น………………………
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………….. โทรศัพท์บ้าน………………………………………………………….
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ(นาย/นางสาว).............................................................. นามสกุล..............................................................
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ส่วนที่ 2 เอกสำรยินยอมจำกผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................เกี่ยวข้องเป็น……...................................
ยินยอมให้ (นาย/นางสาว).................................................................................................. เข้าร่วมโครงการ Young SU Camp
(ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 10) ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินดีให้บุตรหลานของข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ................
เบอร์โทรศัพท์...................................................

ชื่อ(นาย/นางสาว).............................................................. นามสกุล..............................................................
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ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ
ตอนที่ 3.1 ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อที่ถูกและทาเครื่องหมายกากบาท (×) หน้าข้อที่ผิด (20 ข้อ)
............... 1. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีมีชื่อในภาษาอิตาลีว่า “Corrado Feroci”
............... 2. ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ประพันธ์เพลงซานตาลูชีอา (Santa Lucia)
............... 3. ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์
............... 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ม.ทับแก้ ว
............... 5. พระพิฆเนศวร เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
............... 6. สีประจาคณะอักษรศาสตร์ คือ สีฟ้าน้าป่าไหลหลาก
............... 7. “สีเขียวเวอร์ริเดียน” หรือ “สีเขียวตั้งแช” เป็นสีของน้าทะเลระดับลึกที่สุด
............... 8. โรงอาหารที่อยู่ใกล้คณะอักษรศาสตร์มากที่สุด คือ โรงอาหารเพชรรัตน
................ 9. ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ดอกแก้ ว
............... 10. คณะอักษรศาสตร์ ก่อตั้งมา 51 ปีแล้ว
............... 11. คณะอักษรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2511
............... 12. ผู้ก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
............... 13. คณะอักษรศาสตร์ก่อตั้งเป็นลาดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
............... 14. สีประจามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ สีเขียวเวอร์ริเดียน
............... 15. สัญลักษณ์ของคณะอักษรศาสตร์ คือ ฉ.ฉิ่ง
............... 16. คณบดีของคณะอักษรศาสตร์คนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนารี ราชสีมา
............... 17. 1 ใน 12 หลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ มีวิชาภาษาอิตาลี
............... 18. หลักสูตรเอเชียศึกษามีให้เลือกด้วยกัน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม
............... 19. โรงละครนาฏยสังคีต เป็นโรงละครของคณะอักษรศาสตร์
............... 20. เพลงซานตาลูชีอา (Santa Lucia) มีชื่อภาษาไทยว่า ศิลปากรนิย ม
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ตอนที่ 3.2 ให้น้องนาคาที่กาหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ มาแต่งเป็นเรื่องราวที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยาว 14 - 18 บรรทัด (ต้องใช้ให้ครบทุกคาที่
กาหนดให้พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ใช้คาซ้าได้ และไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับ)
ดาวเหนือ

มังกร

สายรุ้ง

ฝีดาษ

อภินิหาร

ปักหมุด

ผีพุ่งไต้

ปอมเมอเรเนียน

ฟ้าผ่าเปรี้ยง

ไอติมหวานเย็น
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 10)
วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
https://www.facebook.com/youngsucamp

ตอนที่ 3.3 น้องกาลังผจญภัยในป่าที่มืดสนิท ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ ข้างหน้ามีกองไม้ เทียนไข และก้อนหิน น้องมีไม้ขีดไฟอยู่เพียงก้านเดียวในกระเป๋า
น้องจะเลือกจุดไฟด้วยวิธีการใด เพราะเหตุใด
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ตอนที่ 3.4 ถ้าเพื่อนในค่ายของน้องมีปัญหาการเข้ากับคนอื่นได้ยาก น้องมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร
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ตอนที่ 3.5 สิ่งที่น้องคาดหวังจากการเข้าค่ายครั้งนี้
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