


วนั / เวลา 08.00 น .- 09.00 น. 09.00 น. - 12.00 น. 12.00 น. - 13.00 น. 13.00 น. - 16.00 น.

 วนัแรก  ลงทะเบยีน พธิเีปิด กระดาษสลีายสวย พักรับประทานอาหาร กังหนัเสยีง

 วนัพฤหสับดี เรยีนรูเ้รือ่ง แมส่วีาดเขยีน  กลางวนั  เรยีนรูเ้รือ่ง เสยีง

 วนัทีส่อง พักรับประทานอาหาร รุง้กนิน ้า (ท าสิง่ประดษิฐร์ุง้กนิน ้า)

 วนัศกุร์  กลางวนั  เรยีนรูเ้รือ่ง รุง้กนิน ้า

รุน่ที ่  1  วนัที ่  8 - 9  มนีาคม  2561                       รุน่ที ่ 2  วนัที ่ 15 - 16  มนีาคม  2561

รุน่ที ่ 3   วนัที ่ 22 - 23  มนีาคม  2561                        รุน่ที ่ 4  วนัที ่ 29 - 30  มนีาคม  2561

                (เด็ก ๆ จะไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการท ากจิกรรม)

             หมายเหต ุ    ตารางนีอ้าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

  เรยีนรูเ้รือ่ง แมเ่หล็ก

                                                         ตารางกจิกรรมคา่ยนกัวทิยาศาสตรร์ุน่จ ิว๋ ปี 2561

  สนุกกับแมเ่หล็ก (ประดษิฐท์ีต่ดิตูเ้ย็นจากเทยีน)



                                                         ตารางกจิกรรมคา่ยนกัวทิยาศาสตรร์ุน่จ ิว๋ ปี 2561



  
     

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1  

 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 
 ระหว่างวันที่ 8 – 9  มีนาคม  2561 

 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .. ......................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 สถานศึกษา .................................................... ...............................................................................................................
เลขที่ ............................. ถนน .............................................................. ต าบล / แขวง ......... ..................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ ..................................................  
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ................................................................................  
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
                     (.........................................................) 
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 6-8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัครส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
        

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2  

 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 
 ระหว่างวันที่ 15 – 16  มีนาคม  2561 

 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .. ......................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 สถานศึกษา .................................................... ...............................................................................................................
เลขที่ ............................. ถนน .............................................................. ต าบล / แขวง ......... ..................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ ..................................................  
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ....................... ......................................................... 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
                     (.........................................................) 
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 6-8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัครส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508          
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3  

 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 
 ระหว่างวันที่ 22 – 23  มีนาคม  2561 

 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .. ......................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 สถานศึกษา .................................................... ...............................................................................................................
เลขที่ ............................. ถนน .............................................................. ต าบล / แขวง ......... ..................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ ..................................................  
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ....................... ......................................................... 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
                     (.........................................................) 
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 6-8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัครส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508          
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4  

 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 
 ระหว่างวันที่ 29 – 30  มีนาคม  2561 

 
 

วันที่สมัคร ................ เดือน ............................................  พ.ศ. ..................  
 

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. .. ......................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 สถานศึกษา .................................................... ...............................................................................................................
เลขที่ ............................. ถนน .............................................................. ต าบล / แขวง ......... ..................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ ..................................................  
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ....................... ......................................................... 
       

ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
                     (.........................................................) 
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 6-8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด)  
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัครส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและแบบฟอร์มการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508          
     



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80228 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 1 (วันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050101       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80228   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 1 (วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050101       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80410 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 2 (วันท่ี 15 – 16 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050102       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80410   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 2 (วันท่ี 15 – 16 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050102       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80405 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 3 (วันท่ี 22 – 23 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050103       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80405   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 3 (วันท่ี 22 – 23 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050103       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80407 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 4 (วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050104       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80407   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว รุ่นที่ 4 (วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61050104       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 


