รายละเอียด
การสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด”
******************************
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2542)
2. สัญชาติไทย - สถานภาพโสด
3. กาลังศึกษาหรือทางานอยู่ในประเทศไทย
4. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
5. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย
6. มีจิตอาสาและมีผลงานการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรง 1 ภาพ ขนาดใดก็ได้
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรนักศึกษา
3. หนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/หน่วยงาน/
ชมรม/ สมาคม
4. ความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4 (***ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์)
กาหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2561
วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1 โทรสาร 0-2252-5004
2. สมัครออนไลน์ โดยส่งใบสมัครผ่าน QR code
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3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่
ผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด (โครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด 2561)
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561
หมายเหตุ:

สาหรับผู้สมัครทางระบบออนไลน์ ขอให้นาเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
พร้อมความเรียง เรื่อง “ประสบการณ์การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน” ความยาวไม่
เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รวมทั้ง วัน และเวลาสอบสัมภาษณ์ได้ทาง
www.redcross.or.th http://thaircy.redcross.or.th และ
www.facebook.com/trcyvolunteer หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3
กด 1 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561
หมายเหตุ ในวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครนาความเรียง เรื่อง “ประสบการณ์การบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณชน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และเอกสารอื่นๆ เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณา
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2561ณ สานักงานยุวกาชาด และ
ทาง www.redcross.or.th http://thaircy.redcross.or.th และ
www.facebook.com/trcyvolunteer ทั้งนี้ ให้โทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคัดสรร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
สถานที่ สอบสัมภาษณ์
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ภารกิจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
1. เป็ น ผู้ แทนสภากาชาดไทยในฐานะเยาวชนไทยในการเผยแพร่กิ จกรรมของสภากาชาดไทย
โดยปฏิบัติงานร่วมกับสานักงานต่างๆของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโอกาสและ
ความเหมาะสมของกิจกรรม หรือตามแต่จะได้รับมอบหมายในปี 2561 - 2563
2. เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาดประจาปี 2561
รางวัลสาหรับผู้ได้รับการคัดสรร
1. ผู้ได้รับตาแหน่ง “กุลบุตรกาชาดและกุลธิดากาชาด” จะได้รับ
1.1 โล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจาปี 2561
1.2 สายสะพายเกียรติยศ
1.3 เข็มเกียรติยศ
1.4 เกียรติบัตร
1.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
1.6 ทุนการศึกษา ตาแหน่งละ 10,000 บาท
2. ผู้ได้รับตาแหน่ง “รองกุลบุตรกาชาดและรองกุลธิดากาชาด ” จะได้รับ
2.1 โล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจาปี 2561
2.2 สายสะพายเกียรติยศ
2.3 เข็มเกียรติยศ
2.4 เกียรติบัตร
2.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
2.6 ทุนการศึกษา ตาแหน่งละ 5,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ 3 Smart strong Samart
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย
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ขั้นตอนการรับสมัครและการสรรหากุลบุตร และ กุลธิดากาชาด
เยาวชนอายุ 18 – 25 ปี จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่งใบสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2561
1.ด้วยตนเอง และไปรษณีย์ มาที่ สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
2. ส่งใบสมัครผ่าน QR code

วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค
โดยขอให้ผมู้ ีรายชื่อยืนยันการมาสอบสัมภาษณ์ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2252-5002-3 กด 1

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2561
ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย
ทาง เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมค่ายคัดสรร
ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1

กิจกรรมเข้าค่าย ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลการคัดสรร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเปิด 2 พฤศจิกายน 2561 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12
พิธีปิด 5 พฤศจิกายน 2561 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12
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ใบสมัคร
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสรรหา “กุลบุตร และ กุลธิดากาชาด”
******************************************
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล …………………………………….......................……………… วัน / เดือน / ปี เกิด ………………………………………......
เพศ………….......อายุ…………ปี………เดือน เชื้อชาติ …….……...……… สัญชาติ……........…..….. ศาสนา……….……...........
ส่วนสูง ……………….เซนติเมตร น้าหนัก……………….กิโลกรัม
สถาบันการศึกษา / สถานทีท่ างาน…………………………….………………………….........................…...………….........................
เลขที่………….....…....หมู่ที่.........…..…ถนน…………....…….........................……… ซอย…………..................……….....…...........
ตาบล / แขวง……………...............….…………… อาเภอ / เขต………...............…….….………… จังหวัด…………...…...………….
รหัสไปรษณีย์……..……............……. โทรศัพท์………………......…...............…..….……. โทรสาร…….…..................…...…………
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่………..……. หมู่ที่..…………ถนน……………..……………….…………ซอย……………….…………..……..………….
ตาบล / แขวง ……………………………….. อาเภอ / เขต ……….……..………………......……… จังหวัด ………….…...….….………..
รหัสไปรษณีย์……………..……. โทรศัพท์………………...........……. โทรสาร…….….….….……… มือถือ…………..…………………...
E-mail …………………....................…………Facebook ID……….......……………ภูมลิ าเนาเดิม………..….…….....…………………
6. สถานที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่……...…….หมู่ที่..………ถนน……….......................................……ซอย……............………….……
ตาบล / แขวง ……………...........……….. อาเภอ / เขต ……….…………………..…..……… จังหวัด ……….…………....….….……..
รหัสไปรษณีย์………………. โทรศัพท์…………..............….……. โทรสาร…….….................……… มือถือ……….......………………
E-Mail……………………………………………………....................................................................................................................
7. ชื่อบิดา …………………………………………………………….…...อายุ………..…ปี อาชีพ…….…......................………………………….
สถานทีท่ างาน ………………………………………………..………………………..………. โทรศัพท์……………………………....……………..
ชื่อมารดา …………………………………………..………………..…อายุ…..………ปี อาชีพ……..……………….....................…………….
สถานทีท่ างาน …………………………………………..……………………………..………. โทรศัพท์…………………………………....………..
ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
ชื่อบิดา …………………………………………………………….…...อายุ………..…ปี อาชีพ…….…......................………………………….
ที่อยู่ …………………………………………………………..…………………….……………………………………………………..........……..………
โทรศัพท์………….……………………………………….………..........…… มีความเกี่ยวข้องเป็น …………………………………….…………
8. งานอดิเรก …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
9. ความสามารถด้านกีฬา ……………………………………………………………………………………………………………………..………………
10. ความสามารถพิเศษ ………………………………………..……………..…………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….......
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลไม่เป็นจริงดังแจ้ง ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ตัดสิทธิ์จากตาแหน่งและของรางวัลทัง้ หมด
ข้าพเจ้าให้คามั่นว่า หากได้รับการคัดเลือกเป็นกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ข้าพเจ้ายินดีรับภารกิจของสภากาชาดไทย
และไม่ร่วมกิจกรรมประกวดความงามของหน่วยงานอื่น ในระหว่าง พ.ศ. 2561-2563 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสภากาชาดไทย
ลงชื่อ ……………………………………………………… ผูส้ มัคร
(………………………………………………………..)
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หนังสือรับรองและอนุญาตของสถานศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ……………….…………………….……… ตาแหน่ง ………..…………….….……………
ขอรับรองว่า (นาย / นางสาว) ………………………………………….....……………………… ขณะนี้กาลังศึกษา / ทางานอยู่ที่
(ชื่อสถาบัน / ชื่อหน่วยงาน )……………….........................................................……………………....................................
ตั้งอยู่ที่ .................................………………………………………………………………………………………..……………....................
โทรศัพท์ ……………………..……………….............……….……………โทรสาร ………….………..…………….......…………………….
หาก (นาย / นางสาว) ……………………………..................………….ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกุลบุตร และกุลธิดากาชาด
ในงานกาชาด ปี 2561 นี้ ข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้ (นาย / นางสาว) ………………....................………………………….
เข้ารับการปฐมนิเทศและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภากาชาดไทยกาหนด ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2563)

ลงชื่อ …………………………………………………………..
(……………………………………….………………..)
ตาแหน่ง …………………………………………………...……..
วันที่…......…เดือน……......………… พ.ศ..……......…

หมายเหตุ
- ผู้รับรองและผู้อนุญาตต้องดารงตาแหน่งผู้บริหารของสถาบันการศึกษาหรืออธิการบดีหรือคณบดีหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
- กรณีผู้สมัครประกอบธุร กิจส่วนตัว และอายุเกิน 20 ปี ไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง ยกเว้นกรณีอายุ
ต่ากว่า 20 ปี และไม่มีต้นสังกัด ให้ผู้ปกครองลงนามในหนังสือรับรองและอนุญาตแทน
- ประทับตราสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
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สาหรับติดรูปแนบใบสมัคร

ติดรูปถ่ายเต็มตัว
หน้าตรง

