รายละเอียด
การรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ “เยาวชนต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม”
----------------------------------------------------------1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่เกิน 20 ปี
1.3 มีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
1.4 กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3 พฤศจิกายน 2560)
1.5 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความสนใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
1.6 เป็นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทํางานหรืออยูร่ ่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
1.7 เป็นผูม้ ีสุขภาพแข็งแรง ไม่มโี รคติดต่อที่เป็นอุปสรรค โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม
1.8 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
1.9 ไม่มปี ระวัติเกี่ยวข้องกับการกระทําผิด หรือยาเสพติด
1.10 ไม่เคยผ่านการอบรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” และ “โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน”
ของสํานักงานศาลยุตธิ รรม หรือโครงการในลักษณะนี้มาก่อน
2. หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครทีก่ รอกข้อความชัดเจนและครบถ้วน จํานวน 1 ฉบับ
2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จํานวน 1 รูป
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
2.4 หนังสืออนุญ าตของผู้ปกครอง และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
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3. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เยาวชนต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม”
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trtjc.coj.go.th แล้วกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วย
ลายมือตัวบรรจง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร มาส่งด้วยตนเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด ตราด หรือ ส่งทางไปรษณีย์ด่ว นพิเศษ (EMS) ไปที่ศ าลเยาวชนและครอบครัว จัง หวัด ตราด
เลขที่ 11 ถนนสัน ติสุข ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด จังหวัด ตราด 23000 (วงเล็บมุมซอง
“สมัครโครงการเยาวชนต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม”) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
3 พฤศจิกายน 2560 การสมัครจะพิจารณาจากวัน ประทับตราที่ที่ทําการไปรษณีย์ห รือตัว แทน
ประทับตรา และผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ทาง www.trtjc.coj.go.th
4. กําหนดการ
18 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
6 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560

23 – 24 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครด้ว ยตนเองและระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ทาง www.trtjc.coj.go.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ “เยาวชนต้น กล้ากระบวนการยุติธ รรม”
ทาง www.trtjc.coj.go.th ตามกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 36 คน
ดํ า เนิ น การจั ด อบรม โครงการ “เยาวชนต้ น กล้ า
กระบวนการยุติธรรม”

5. สถานที่จัดโครงการ
ณ ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
6. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
6.1 การจัดอบรมโดยการบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในหน่วยงานศาลยุติธรรม และภายนอกศาลยุติธรรม อาทิ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นสําหรับเด็กและเยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และกฎหมายทั่วไป
- การปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
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6.2 พบผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
6.3 การศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
6.4 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
ติดตามรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
- เว็บไซต์ www.trtjc.coj.go.th
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางหทัยทิพย์ ศิริสาคร , นางอัญชนา ไชยคําพันธ์ และ
นางสาวจินดา พราหมณ์พิทักษ์ โทร. 0-3952-5751 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ
******************************

หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง
เรียน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
โรงเรียน
มีที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่
หมู่ที่
อําเภอ
จังหวัด

เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
.
.
ตําบล
.
.

ถนน
โทรศัพท์

 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว
“เยาวชนต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม” ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือนี้ด้วย
ลงชื่อ
(

ผูป้ กครอง.
)
/

/

.

