กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการทางาน
1. เข้าหน้าเว็บกรมกิจการเด็กและเยาวชน http://dcy.go.th/webnew/main/ คลิ๊กเลือกแบนเนอร์โครงการ

หรือพิมพ์ url http://dcytgg.dcy.go.th/opp/home/จะพบหน้าแรกดังภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2. เมื่อ Click ข้อความตามที่แจ้งแล้วจะพบหน้าจอแสดงรายชื่อของโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังภาพ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการใดให้
Click ที่คาว่า “Click สมัคร”

3. เมื่อ Click เลือกโครงการที่เปิดรับสมัครจะพบหน้าจอ ดังภาพ

ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของตนเองเพื่อใช้ในการสมัคร

เมื่อระบุ “เลขประจาตัวประชาชน” ไม่ถูกต้องตามเลขจริงบนบัตรระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ

Click ที่ปุ่ม “OK” ระบบจะ
เคลียร์เลขประจาตัวประชาชน
เพื่อให้กรอกใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ : กรณีที่ระบุเลขประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะไม่ยอมให้ผ่านไปบันทึกใบสมัครได้
4. เมื่อระบุ “เลขประจาตัวประชาชน” ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้สมัครยืนยันยอมรับข้อตกลง ดังภาพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนด และมีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ครบถ้ วน รวมทัง้ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้ อตกลงของโครงการทุกประการหากข้ าพเจ้ ามีคุณสมบัติไม่
ตรงตามประกาศรั บสมัคร ให้ ถือว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติในทันที และไม่ สามารถขอหนังสือรั บรอง
คุณสมบัติจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

2) Click ที่ปุ่ม “ยืนยัน”
เพื่อยอมรับข้อตกลง

1) Click ที่ช่อง “ยอมรับข้อตกลง”

5. เมื่อยืนยันยอมรับข้อตกลงแล้วจะพบหน้าจอสาหรับกรอกใบสมัคร ดังภาพ

กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง
รวมถึงบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6. เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร ดังภาพ

7. ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร บันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการแนบเอกสาร
ส่งให้กับ ดย.
กรณีที่ผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์แล้ว และต้องการเข้ามาตรวจสอบสถานะของตนเอง สามารถเข้ามาที่
หน้าจอเดิม ดังภาพ

ระบุเลขประจาตัวประชาชนของ
ตนเองเพื่อตรวจสอบสถานะ

เมื่อระบุเลขประจาตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ

สามารถตรวจสอบสถานะของตนเอง
ได้จากช่อง “ผลการพิจารณา”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Test01 001/2559

ใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการ Testing System WHS & WHV
กรุณาติดรูปถ่ายให้
เรียบร้อยก่อนมายื่นเอกสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
นางสาวเยาวชน
นามสกุล
ดีเด่น
Name Mr./Mrs./Ms.
Ms Yaowachon
Surname
Deeden
2. เพศ  หญิง  ชาย สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 3-6507-0000-0000 ออกให้ ณ จังหวัด
4. เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 ค.ศ. 1987 อายุ 28 ปี 3 เดือน
5. สถานภาพสมรส  โสด
 สมรส
 หม้าย
6. ที่อยู่ปัจจุบัน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ 0899999999 โทรสาร
E-mail
deden@dcy.com
7. อาชีพปัจจุบัน
รับจ้างอิสระ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
บ้าน
โทรศัพท์
0899999999
โทรสาร
ระยะเวลาในการทางาน
5
ปี
เดือน
8. จบการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา บริหารธุรกิจ
9. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
IELTS 4.5
 ผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
 หลักฐานจากสถาบันการศึกษา
10. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน นาย/นาง/นางสาว
ความสัมพันธ์
พี่สาว
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

นางสาวรักดี ดีเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดา
11. ชื่อบิดา
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์
โทรสาร
12. ชื่อมารดา
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์
โทรสาร
13. บุคคล/หน่วยงานที่ท่านรู้จักในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................

ปี

ปี

.............................................................................................................................................
14. วัตถุประสงค์และแผนการเดินทางตลอดระยะเวลา 1 ปี และความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการฯ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ข้อมูลในข้อ 11. - ...............................................................................................................................................................
14. สามารถพิมพ์/เขียนข้อมูล
เพิ่มเติมได้ก่อนนามายื่นกับ ดย.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และมีหลักฐาน
ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในทันที และไม่สามารถขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ได้
ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...................

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บันทึกข้อตกลง
โครงการ : Testing System WHS & WHV
************************
ต้องพิมพ์/เขียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบก่อนนามา
ยื่นกับ ดย.

เขียนที่
วันที่

ข้าพเจ้านาย/ นาง/นางสาว
บ้านเลขที่
ซอย
ตาบล/แขวง
อาชีพ
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์
E-mail
เกี่ยวข้องเป็น
ของนาย/นาง/นางสาว

เดือน

พ.ศ.
อายุ

ปี

ถนน
อาเภอ/เขต/
ตาแหน่ง

จังหวัด
โทรสาร

นางสาวเยาวชน ดีเด่น

..(ผู้เข้าร่วมโครงการฯ)

ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นขอทาบันทึกข้อตกลงให้ไว้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ดังมีข้อความต่อไปนี้
ตามที่นาย/นาง/นางสาว
นางสาวเยาวชน ดีเด่น
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่โครงการ

Testing System WHS & WHV

กาหนดไว้

และจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศ.................. เป็นระยะเวลา 1 ปี ในระหว่าง
ระยะเวลาคร่าวๆ

เดือน

ถึง

นั้น

ในการเข้าร่วมโครงการ
Testing System WHS & WHV
ตามกาหนดการข้างต้น
หากนาย/นาง/นางสาว
นางสาวเยาวชน ดีเด่น
ประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ และไม่
เดินทางกลับประเทศทันทีที่สิ้นสุดโครงการฯ ตามที่กาหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ลงชื่อ................................................................. ผู้ทาบันทึกข้อตกลง
(.................................................................)
ลงชื่อ................................................................ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เรียบร้อย
(.................................................................)
ลงชื่อ................................................................... เจ้าหน้าที่ ดย.
(.................................................................)
ลงชื
อ
่
.................................................................
พยาน
หาพยานบุคคลลงชื่อ
(..................................................................)
เรียบร้อย
หมายเหตุ ผู้ทาบันทึกข้อตกลงต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการและสาเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ปกครองลงชื่อ
เรี
อย ่อ
ผู้สยมับร้ครลงชื

