กำหนดกำรค่ำย ICT for Kids ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4
24 เมษายน 2562

08.00 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.30 – 16.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
รู้จักกับ ICT
เรียนรู้ ICT เบื้องต้น
รับประทานอาหารกลางวัน
แนะนาวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือต่างๆ
ความรู้พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
วงจรพื้นฐาน และวงจรการตรวจจับต่างๆ

25 เมษายน 2562

09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.30 – 16.30 น.

ทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆ
เรียนรู้การเชื่อมต่อและการใช้งานอุปกรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
ประกอบวงจรและชิ้นงาน
ประกอบวงจรและชิ้นงาน

26 เมษายน 2562

09.00 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.30 – 16.30 น.

ประกอบวงจรและชิ้นงาน
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
รับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลงาน
พิธีปิด

หมำยเหตุ 1. รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
3. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าย ICT for Kids 2562
หน้า 1 จาก 4

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

สำหรับผู้อบรม

แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนกำรเข้ำกิจกรรมค่ำย/อบรมผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร

ชำระผ่ำนเคำน์เตอร์กรุงไทย Product Code : 92018
*** กาหนดชาระเงินภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ***
สำขำที่ชำระเงิน__________________________________ วันที่_____________________________
ชื่อ-สกุล ผู้เข้ำอบรม____________________________________โทร_________________________
เลขประจำตัวประชำชน (Ref. 1)
ชื่อกิจกรรม ค่าย ICT for Kids (วันที่ 24 – 26 เมษำยน 2562)
รหัสกิจกรรม (Ref.2) 62051101

จำนวนเงิน 3,500 บำท

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน
กรุณำกรอกเอกสำรนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ได้ทุกสำขำ
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนของธนำคำรให้ถูกต้องกับกำรกรอกใบสมัคร
2. ถ้ำจำนวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับชำระเงิน
3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัคร ถ้ำไม่ตรงกับที่กำหนดจะไม่คืนเงินค่ำสมัคร

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำหรับธนำคำร

ชำระผ่ำนเคำน์เตอร์กรุงไทย Product Code : 92018
สำขำที่ชำระเงิน__________________________________ วันที่_____________________________
ชื่อ-สกุล ผู้เข้ำอบรม____________________________________โทร_________________________
เลขประจำตัวประชำชน (Ref. 1)
ชื่อกิจกรรม ค่าย ICT for Kids (วันที่ 24 – 26 เมษำยน 2562)
รหัสกิจกรรม (Ref.2) 62051101

จำนวนเงิน 3,500 บำท

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน
กรุณำกรอกเอกสำรนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ได้ทุกสำขำ
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนของธนำคำรให้ถูกต้องกับกำรกรอกใบสมัคร
2. ถ้ำจำนวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับชำระเงิน
3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัคร ถ้ำไม่ตรงกับที่กำหนดจะไม่คืนเงินค่ำสมัคร

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน

ใบสมัครค่าย ICT for kids
ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
วันที่สมัคร ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ...............
ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น . ....................................
เพศ

ชาย

หญิง เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ....................... อายุ ................. ปี

กาลังศึกษาในระดับ ชั้น ............................โรงเรียน ................................................................................................................
รับประทานอาหาร

ปกติทั่วไป

มังสวิรัติ

แพ้อาหาร

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ติดต่อได้ ............................................................................ เบอร์มือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................Line: iD.......................................................................
ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)
*****************************************************************************************************************
เงื่อนไขการสมัคร
ชาระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 (หากมีผู้สมัครครบจานวนที่กาหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที)
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร
1.รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 11 – 14 ปี (นับปีพ.ศ.เกิด)
2. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
หมายเหตุ
1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามที่กาหนดหรือไม่
2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้
ทุกกรณี
3. ภายหลังชาระเงินค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่งใบสมัคร สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
และสาเนาแบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508

