


  
 

     
ใบสมัคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่นที ่1  
 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 

 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563 
 
 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ .......... ...... ปี ศาสนา ................................... 
 
 ชื่อผู้ปกครอง .................................................... ...............................................................................................................
บ้านเลขที่ .............................. ถนน .............................................................. ตำบล / แขวง .............................. ........................ 
อำเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ . ................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ................................................................................  
       

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

ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 9 - 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
     2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. หลังการชำระเงินค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  
        และสำเนาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508  
 



  
 

     
ใบสมัคร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่นที ่2  
 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 

 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 
 
 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเลน่ . ....................................... 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ .......... ...... ปี ศาสนา ................................... 
 
 ชื่อผู้ปกครอง .................................................... ...............................................................................................................
บ้านเลขที่ .............................. ถนน .............................................................. ตำบล / แขวง .............................. ........................ 
อำเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ . ................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. .......................................................................... เบอร์มือถือ ................................................................................  
       

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

ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 (หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร  
     1. รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 9 - 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
     2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
หมายเหตุ 
     1. ท่านใดท่ีชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. หลังการชำระเงินค่าลงทะเบียน โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  
        และสำเนาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508  
 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
  

ชำระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 97327 
*** กำหนดชำระเงินภายในวันที ่1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 *** 

สาขาท่ีชำระเงิน__________________________________ วันที_่____________________________ 

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจำตัวประชาชน (Ref. 1)  

ช่ือกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่น 1 (วันท่ี 18-20 มีนาคม 2563) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   63040501       จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร  สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 

กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจำนวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับชำระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีกำหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
  
     

ชำระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 97327   
สาขาท่ีชำระเงิน__________________________________ วันที_่____________________________ 

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจำตัวประชาชน (Ref. 1)  

ช่ือกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่น 1 (วันท่ี 18-20 มีนาคม 2563) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   63040501       จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 

กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจำนวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับชำระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีกำหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

สำหรับผู้อบรม 

สำหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

สำหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

สำหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
     

ชำระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 97328 
*** กำหนดชำระเงินภายในวันที ่1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 *** 

สาขาท่ีชำระเงิน__________________________________ วันที_่____________________________ 

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจำตัวประชาชน (Ref. 1)  

ช่ือกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 (วันท่ี 25-27 มีนาคม 2563) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   63040502      จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 

กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจำนวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับชำระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีกำหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
  
     

ชำระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 97328   
สาขาท่ีชำระเงิน__________________________________ วันที_่____________________________ 

ช่ือ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจำตัวประชาชน (Ref. 1)  

ช่ือกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัตกิาร YouTuber Startup สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 (วันท่ี 25-27 มีนาคม 2563) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   63040502      จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยบาทถ้วน 

กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
คำเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจำนวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับชำระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีกำหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

สำหรับผู้อบรม 

สำหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

สำหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

สำหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YouTuber Startup ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 18 – 20  มีนาคม  2563 

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 25 – 27  มีนาคม  2563 

 

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

 

18  มีนาคม 2563/ 

25  มีนาคม  2563 

08.00 – 09.00  น. 

09.00 – 09.30  น. 

ลงทะเบียน  

พิธีเปด 

 09.30 – 10.30  น. แนะนำการเปน YouTuber 

 10.45 – 12.00  น. เลือกสิ่งท่ีตัวเองชอบ เตรียมเน้ือหาในการทำ 

 13.00 – 15.00  น. เปดชองยูทูป และอัพโหลดคลิป 

 15.30 – 16.30  น. ออกแบบหนาปกวีดีโอใหสวยงาม 

   

19  มีนาคม 2563/ 

26  มีนาคม  2563 

09.00 – 10.30 น. 

10.45 – 12.00  น. 

การตัดตอวิดีโอ 

สอนใสเพลงในวีดีโอ 

 13.00 – 15.00  น. 

    15.30 – 16.30  น. 

สอนใสเสียงเอฟเฟค และการทำอินโทร 

ภาคปฏิบัติ: ออกแบบ และอัฟวีดีโอลงยูทูป 

   

20  มีนาคม 2563/ 

27  มีนาคม  2563 

09.00 – 10.30 น. 

10.45 – 12.00  น. 

ภาคปฏิบัติ 

ภาคปฏิบัติ 

 13.00 – 15.00  น. นำเสนอผลงาน  

 15.30 – 16.30  น. พิธีปด  

 

หมายเหตุ   1.  รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม  เวลา  10.30 น. และ 14.30 น. 

     2.  รับประทานอาหารกลางวัน   เวลา  12.00 น. และ 13.00 น. 

               3.  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 


