
 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการรบัสมคัร ค ่ายเยาวชนวสัด ุ( 15th MAT-E Youth Camp ) 

1. ค่ายเยาวชนวัสดุ ( 15th MAT-E Youth Camp  )   จัดโดยคณะอาจารย์ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. ค่ายนี้จัดใน ว ันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

และมีการพักค้างคืนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 

3. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือสายอาชีวศึกษา 

4. ส่งใบสมัครมาที่อยู่ด้านล่าง ปิดร ับสมัครวนัที ่19 กรกฎาคม 2562    

 โดยจะยึดวันที่ตามวันประทับตราไปรษณีย์  *ใช ้ไปรษณยีไ์ทยเทา่นัน้*     

 

 

 

 

 

5. ประกาศรายช ือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผ่าน 3 ช่องทาง  

Facebook : 15TH MAT-E YOUTH CAMP 

Facebook : Department of Materials Engineering, Kasetsart University 

Website ศ ูนย์นวัตกรรมวสัดุ : http://www.mic.eng.ku.ac.th/ 

 

   
 

 

 

นางสาวพิมพ์พร พันธ์ศิริ (087-367-2004) 

ห้อง 801 หอพักสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ซอยพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 



 

6.ยืนยันสิทธ ิแ์ละช  าระเงนิได้ตัง้แตว่นัที่ 24-28 กรกฎาคม 2562  สามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชี 

 

 

 

  

       * ให้ส่งสลิปการโอนเงินมาที่ Facebook : 15TH MAT-E YOUTH CAMP * 

7. ค ่าใชจ้า่ย  200  บาท (รวมค่าที่พัก อาหาร และเสื้อค่ายแล้ว) 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

บัญชี  093-245379-3 

นายวรพรต ลาภเลิศสุข 

ธนาคารไทยพาณิชย ์



 

ใบสมคัรคา่ยเยาวชนวสัด ุ( 15
th

 MAT-E Youth Camp  ) 
 

 

 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผูส้มคัร 

 

ช่ือ                            นามสกุล                              ช่ือเล่น                

อายุ               ปี    เพศ             วัน/เดือน/ปีเกิด               ศาสนา                                        

มัธยมศึกษาปีท่ี   โรงเรียน                                                เกรดเฉล่ีย   

Facebook                                                                             ID-Line      

E-mail                    เบอร์โทรศัพท์      

ความสามารถพิเศษ            

โรคประจ าตัว (ถ้ามี)            

ส่ิงท่ีแพ้ (อาหาร,ยา)                                                                                                                              

ขนาดเส้ือ (ขนาดมาตรฐาน)      S          M          L          XL          2XL          3XL 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 1-12
1 นิ้ว 

หน้าตรง  

(ชุดนักเรียน) 



 

ส่วนที่ 2  

1.)ในวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ น้องชอบเรียนวิชาอะไรมากท่ีสุด เพราะอะไร   

   

   

             
 

2. ในอนาคตอาชีพท่ีน้องสนใจคืออะไร และลักษณะงานเป็นแบบไหน 

             

             

             

 

3. น้องคิดว่าวัสดุมีความส าคัญอย่างไรในความคิดของน้อง  

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 



 

4. ถ้ามีวัสดุให้น้อง 3 อย่าง คือ โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิค น้องจะน าวัสดุท้ัง 3 อย่างมาประดิษฐ์

เป็นอะไร ให้น้องอธิบายส่ิงประดิษฐ์ของน้อง พร้อมวาดภาพประกอบ 

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ท าไมเครื่องด่ืมโค้กถึงมีบรรจุภัณฑ์หลายแบบ (ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง) ให้น้องๆบอก

ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแบบมา 

             

             

             

             

             

             

             

 



 

6. ในวันท่ีอากาศร้อน และแดดแรงมาก น้องยืนรอคุณพ่อมารับ ในบริเวณน้ันมีเก้าอ้ี 3 ตัว ซ่ึงท า

มาจากวัสดุต่างชนิดกัน คือ สแตนเลส หินอ่อน และพลาสติก น้องจะเลือกน่ังเก้าอ้ีตัวไหน  

เพราะอะไร 

             

            

            

            

             

 

7. ถ้าสมมติว่าตัวน้องเป็นหุ่นยนต์ และมีฟังก์ชันท่ีสามารถเพิ่มหรือก าจัดนิสัยหรือบุคลิกได้อย่างละ 

1 อย่าง น้องจะเลือกเพิ่มนิสัยหรือบุคลิกอะไรเข้ามา และก าจัดนิสัยหรือบุคลิกอะไรออกไป  

พร้อมบอกเหตุผล 

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ถ้าวันหน่ึงน้องน่ังเรือไปกลางทะเล แล้วเกิดเรือล่ม น้องรอดมาได้แล้วไปติดอยู่บนเกาะร้าง  

และพบว่ามีกล่อง 1 ใบลอยมากับน้องด้วย น้องคิดว่าของในกล่องจะเป็นอะไร สามารถช่วยอะไร

น้องได้บ้าง และน้องคิดว่าจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบน้ีได้อย่างไร  

             

             

             

             

 

9. ให้น้องๆเขียนแนะน าตนเองให้น่าสนใจ   โดยให้น้องแนบรูปถ่ายของตนเองมาด้วย  

(ไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปนักเรียน)  และบอกถึงส่ิงท่ีน้องอยากท าในค่าย 

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาล ัยเกษ ตรศาสตร ์ 

Department of Materials Engineering , Kasetsart University 

50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  

 

 

             

                                                                          17 มิถุนายน 2562 

เรื่อง     ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนวัสดุ 15th  MAT-E Youth Camp  

เรียน     ท่านผู้ปกครองนักเรียน 

 เนื่องด้วยทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความ

ประสงค์ที่จะจัดค่ายเยาวชนวัสดุ ( 15th  MAT-E Youth Camp )  ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562   

ณ บริเวณภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ มีกระบวนการคิด  และ

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับวัสดุ โดยมีการพักค้างคืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น 

เวลา 3 วัน 2 คืน 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

                                                                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

                                                                                     (นายวรากร  เซียวประยูร) 

                                                                                         ประธานโครงการ 

       

          (รศ.ดร.ราชธีร์  เตชไพศาลเจริญกิจ) 

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

             

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)           

เป็นผู้ปกครองของ(นาย/นางสาว)            

   (  ) อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ 

   (  ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก           

    เบอร์โทรติดต่อ                             

ลายมือชื่อ     

(     ) 

 / /  


