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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  
 
1. คุณสมบัตินักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน  
1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
- ชีววิทยา  - เทคโนโลยีชีวภาพ - พืชศาสตร์ 
- เกษตรศาสตร์  - พฤกษศาสตร์ 
หมายเหตุ การฝึกงานดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น 
1.2 จะต้องฝึกงานขั้นต่ า 2 เดือน หรือ 3 เดือนขึ้นไป มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณาการฝึกงาน และจะ
ไม่ได้รับใบผ่านการฝึกงานรวมถึงประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงาน  
1.3 ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียน  2 ใน3 วิชาดังนี้ 1) วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  2) วิชาสถิติ
เบื้องต้น 3) วิชาสัมมนา 
2. ช่วงเวลารับสมัคร 
2.1 ทาง อพ.สธ. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ 2 ครั้ง  โดยมีสถานที่ฝึกงานเปิดรับจ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

2.1.1 สถานที่ฝึกงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 0 2282 1850 หรือ 0 2282 0665 
โทรสาร 0 2282 0665    http://www.rspg.or.th 

หมายเหตุ  1. รับเฉพาะ นักศึกษา “สหกิจศึกษา” จะต้องฝึกงานขั้นต่่า 3 เดือนขึ้นไป 
2. ต้องท่างานวิจัยในการฝึกงานโดยสามารถน่าพืชที่สนใจน่ามาศึกษาเป็นงานวิจัยใน
การฝึกงานได้ หรือ ทาง อพ.สธ. จะจัดเตรียมหัวข้องานวิจัยไว้ให้พร้อมพืชท่ีจะศึกษา 

ก่าหนดการรับสมัคร ประกาศผล ช่วงเวลาการฝึกงาน อัตราที่รับ (คน) 

กันยายน-พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 - เมษายน 62 4 

ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์ 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62- สิงหาคม 62 4 
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2.1.2 สถานที่ฝึกงาน  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ล าตะคอง 
ต าบลคลองไผ่  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
โทร./ โทรสาร 044 323129     http://www.rspg.or.th 
 

หมายเหตุ  1. นักศึกษา จะต้องฝึกงานขั้นต่่า 2 เดือนขึ้นไป 
     2. ฝึกงานแบบไม่มีหัวข้องานวิจัย 
 
3. การประกาศผลรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 

ทาง อพ.สธ. จะประกาศผลผ่านทาง www.rspg.or.th และให้ทางสถาบันส่งรายชื่อนักศึกษา
ที่ผ่านการพิจารณา พร้อมแนบเอกสารใบตอบรับการฝึกงานของทางสถาบัน ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง   
  
 
 
 
 
 
4. วิธีการสมัคร 
>> Download ใบสมัคร<< โดยกรอกรายละเอียด ด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจงให้ครบถ้วน
และยื่นใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา น าเรียน รองผู้อ านวยการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
2) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
3) รูปถ่ายในชุดนิสิต - นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาบัตรนักศึกษา อย่างละ 1 ชุด (พร้อมลงชื่อ 
ก ากับ ส าเนาถูกต้อง) 
ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย  
  
 

ก่าหนดการรับสมัคร ประกาศผล ช่วงเวลาการฝึกงาน อัตราที่รับ (คน) 

กันยายน-พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 - เมษายน 62 10 

ธันวาคม 61- กุมภาพันธ์ 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62- สิงหาคม 62 10 

   
เรียน  ผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
พระราชวังดุสิต  ถ.ราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10303 

   
เรียน  ผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
พระราชวังดุสิต  ถ.ราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

http://www.rspg.or.th/
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5. การรายงานตัวของนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงาน 
นิสิต-นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณารับเข้าฝึกงานให้มารายงานตัว เพ่ือเข้ารับ การ

ฝึกงานในวันแรกของการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาแต่ละคน ตามสถานที ่ทีส่มัครไว้ 
1)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

2) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ล าตะคอง 
ต าบลคลองไผ่  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
 
พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้  
     1) หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา ( เรียน  ผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ) 
     2) แบบประเมินผล 
     3) การแต่งกายชุดนักศึกษา (กระโปรงและกางเกงสีกรมท่า) รองเท้าหุ้มส้น 
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ( ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ *** 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 0 2282 1850 หรือ 0 2282 0665 
โทรสาร 0 2282 0665    
e-mail : sirikool_kesa @ hotmail.com 
 
 


