
รายละเอียดกิจกรรม 

PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 

“Biz Challenge in ASEAN”  

ค่ายเยาวชนเมลด็พนัธุ์ ปตท. ในอาเซียน 2017 

ตอน : Biz Challenge in ASEAN 
 

 

คาํนํา 

 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) โดยฝ่ายการตลาดตา่งประเทศ (ตตน.) ร่วมกบับริษัทในเครือของธุรกิจ

นํา้มนั (ธกน.) ซึง่ดําเนินธุรกิจอยูใ่นตา่งประเทศ จดักิจกรรม  PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 : 

We are PTT Ambassador in ASEAN (กิจกรรมคา่ยเยาวชนเมล็ดพนัธุ์ปตท. ในอาเซียน 2017 ตอน We are 

PTT Ambassador in ASEAN) ขึน้เป็นปีท่ี 3  เพ่ือให้นิสิต นกัศกึษา จากกลุม่ประเทศ AEC ท่ี ปตท. ได้เข้าไป

ดําเนินธุรกิจอยู่ ทัง้ท่ีกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัจากประเทศของตน หรือ ท่ีกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัของไทย 

ส่งผลงานส่ือวีดีโอแสดงวิสัยทัศน์ตามหัวข้อท่ีกาํหนดพร้อมแนะนําตนเอง เพ่ือร่วมกิจกรรมฯ โดย

คดัเลือกเยาวชนจากพืน้ท่ีเปา้หมาย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา สปป.ลาว และเมียนมา โดยมุง่

สนบัสนนุงานมวลชนสมัพนัธ์ในพืน้ท่ี เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ความรู้ความเข้าใจกบัธุรกิจของ PTT สร้าง

ความผกูพนัตอ่แบรนด์ PTT สนบัสนนุโอกาสทางการศกึษา โอกาสทางการทํางาน  หรือโอกาสการสร้างรายได้

เสริม และเพ่ือสนบัสนนุการสร้างเครือข่ายเยาวชนในระดบั AEC ซึง่จะพฒันาไปสูเ่ครือขา่ยพนกังาน AEC จาก

ฐานจํานวนเยาวชนท่ีมีศกัยภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือสร้างเครือขา่ยเยาวชนในระดบั AEC ซึง่จะพฒันาไปสู่เครือข่ายพนกังาน AEC จากฐาน

จํานวนเยาวชนท่ีมีศกัยภาพ อนัจะยงัประโยชน์ในการคดัสรรบคุลากรเข้าร่วมงานกบับริษัท 

Subsidiary ท่ีปตท. ดําเนินการอยูใ่นตา่งประเทศ 

• ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถบอกเลา่เร่ืองราวและแบง่ปันประสบการณ์ตา่งๆ ตลอดจนสามารถ

นําประสบการณ์ท่ีได้รับตลอดชว่งระยะเวลากิจกรรมไปตอ่ยอดให้กบัตนเองและคนรอบข้างได้ 

และสามารถเป็น PTT Ambassador ให้กบั บริษัท Subsidiary ท่ีปตท. ดําเนินการอยู่ใน

ตา่งประเทศ 

• สง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี ความนา่เช่ือถือขององค์กรระดบัประเทศและกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมมีความต้องการเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่กบับริษัทในเครือของ ปตท. ในตา่งประเทศ 



• เพ่ือสร้างความผกูพนัของแบรนด์ ปตท. ให้กบักลุม่เยาวชนในกลุม่ประเทศ AEC มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของปตท.มากย่ิงขึน้ และสง่เสริมให้ ปตท. เป็นองค์กรในดวงใจของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จากกลุม่ประเทศ AEC ซึง่ ปตท. ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ (สญัชาตฟิิลิปปินส์ 

กมัพชูา สปป.ลาว และเมียนมาร์) ทัง้ท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัจากประเทศของตน หรือ ท่ีกําลงัศกึษาใน

ระดบัอดุมศกึษาจากมหาวิทยาลยัของไทย และนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สญัชาตไิทย ท่ีกําลงัศกึษาใน

ระดบัอดุมศกึษาจากมหาวิทยาลยัของไทย โดยเป็นนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี 

 

สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม  

ดําเนินกิจกรรมในพืน้ท่ี  

1. บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

2. The Crystal PTT ถนนชยัพฤกษ์ 

3. PTT Oil Business Academy และ โรงคัว่กาแฟ คาเฟ่ อเมซอน อ.วงัน้อย จ.อยธุยา 

4. ศนูย์ปฏิบตัิการฝึกอบรม ปตท. คลงัก๊าซเขาบอ่ยา จ.ชลบรีุ 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง, สถาบนัวิทยสิริเมธี (KVIS & VISTEC) จ.ระยอง 

6. หรือพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี ปตท. กําหนด 

 
 
ขัน้ตอนการสมัคร 

1. เปิดรับสมคัรวนัท่ี 1 สิงหาคม – 6 ตลุาคม 2560 

2. ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมแนบลิงค์วีดีโอได้ท่ี : www.facebook.com/PTTSeedingTheFuture 

3. คลิก Like ท่ีหน้า fanpage พร้อม tag วีดีโอจากหน้า facebook ของตนมายงัหน้า Timeline ของ 

fanpage ดงักล่าว 

 

เง่ือนไขการสมัคร  

1. รับสมคัรเป็นทีม ๆ ละ 2 คน 

2. เป็นนิสิตนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาชัน้อดุมศกึษาปีท่ี 1 – 4  (อายรุะหวา่ง 17-23 ปี) คณะ

บริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการเรียนการ

สอน ในมหาวิทยาลยัซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา สปป.ลาว หรือเมียนมา  

3. มีเกรดเฉล่ีย 3.0 

4. มีสญัชาต ิไทย ฟิลิปปินส์ กมัพชูา ลาว และเมียนมา 



การส่งผลงาน 

ลิงค์วีดีโอ บนัทึกด้วยความยาวไมเ่กิน 180 วินาที ซึง่ประกอบไปด้วย 

1. ช่ือ นามสกลุ อาย ุสญัชาติ 

2. ปัจจบุนักําลงัศกึษาอยูใ่นคณะ มหาวิทยาลยั และประเทศใด 

3. แสดงวิสยัทศัน์เก่ียวกบัประเดน็ท่ีวา่ “ปตท. ควรจําหนา่ยสินค้าใดในประเทศของคณุ”  พร้อม

แสดงเหตผุล 

4. ความสามารถพิเศษ (บนัทกึวีดีโอ หรือ รูปภาพความสามารถพิเศษของตนลงบนวีดีโอ) 

5. เหตผุลท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกบั ปตท.  

 

ขัน้ตอนการตัดสิน 

 คณะกรรมการจะทําการคดัเลือกผู้สมคัรทัง้หมดให้เหลือ 54 คน โดยแบง่สดัสว่นผู้ผ่านการคดัเลือก

ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1. จํานวน 30 คน เป็นผู้สมคัรท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

a. สญัชาตไิทย จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศไทย) 

b. สญัชาตฟิิลิปปินส์ จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศไทยและฟิลิปปินส์) 

c. สญัชาตกิมัพชูา จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศไทยและกมัพชูา) 

d. สญัชาตลิาว จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศไทยและสปป.ลาว) 

e. สญัชาตพิมา่ จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศไทยและเมียนมา) 

 

2. จํานวน 24 คน เป็นผู้สมคัรท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศ ฟิลิปปินส์ กมัพชูา 

สปป.ลาว และเมียนมา  

a. สญัชาตฟิิลิปปินส์ จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศฟิลิปปินส์) 

b. สญัชาตกิมัพชูา จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศกมัพชูา) 

c. สญัชาตลิาว จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศสปป.ลาว) 



d. สญัชาตพิมา่ จํานวน 6 คน  

(คดัเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากประเทศเมียนมา) 

*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก 

 สําหรับผู้ผา่นการคดัเลือกจํานวน 54 คน จะได้รับรางวลัเป็นตัว๋โดยสารเดนิทางไป-กลบั จากภมูิลําเนา

ปัจจบุนัมายงักรุงเทพมหานคร พร้อมท่ีพกั อาหาร และประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลแบบหมู่คณะ (ประกนัภยัฯ 

ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาท่ีร่วมกิจกรรม) เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม PTT Seeding the Future ASEAN 

Camp 2017 ระหวา่งวนัท่ี 19-24 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 6 วนั 5 คืน โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ 

ทัง้สิน้) 

 

การประกาศผล 

• ประกาศผลผู้ผา่นการคดัเลือก จํานวน 54 คน ในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 

• ตดิตามผลประกาศได้ท่ี  www.facebook.com/PTTSeedingTheFuture   หรือ โทรศพัท์

สอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0-2537-3710, 02-537-1095, 02-537-1265 

• ปตท. จะสง่อีเมลแจ้งผล พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมไปยงัผู้ผา่นการคดัเลือก พร้อมทัง้

ดําเนินการแจ้งรายละเอียดอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

 

********************************* 

http://www.facebook.com/PTTSeedingTheFuture%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%200-2537-3710
http://www.facebook.com/PTTSeedingTheFuture%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%200-2537-3710
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