
วัน / 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.

   วันแรก   ลงทะเบียน พิธีเปิด   เทียนแฟนซีสี   พักรับประทานอาหร  สนุกกับมอเตอร์ (ประดิษฐ์พัดลมจิ๋ว)

   วันพฤหัสบดี   เรียนรู้เร่ือง สสาร    กลางวัน  เรียนรู้เร่ือง ไฟฟ้า

   วันทีส่อง    พักรับประทานอาหร  ตุ๊กตาไต่ราว

   วันศุกร์    กลางวัน  เรียนรู้เร่ือง แรงเสียดทาน

รุ่นที ่1     วันที ่9 - 10 มีนคาคม 2560                      รุ่นที ่2    วันที ่16 - 17 มีนาคม 2560

รุ่นที ่3     วันที ่23 - 24 มีนาคม 2560                      รุ่นที ่4     วันที ่30 - 31 มีนาคม 2560

                (เดก็ ๆ จะไดฝึ้กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม)

                         หมายเหตุ    ตารางนี้อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

  เรียนรู้เร่ือง อากาศ

                                                                         ตารางกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 

     สนุกกับอากาศ (ประดิษฐ์เคร่ืองร่อน)



                                                                         ตารางกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80399 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (วันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050101       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80399   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (วันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050101       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80400 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050102       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80400   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050102       จ านวนเงนิ 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80401 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (วันท่ี 23 – 24 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050103       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80401   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (วันท่ี 23 – 24 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050103       จ านวนเงนิ 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80402 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (วันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050104       จ านวนเงิน 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               
 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80402   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (วันท่ี 30 – 31 มีนาคม 2560) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   60050104       จ านวนเงนิ 1,000 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเต็มแล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ถ้าไม่ตรงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 



  
     

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 9 – 10  มีนาคม  2560 

 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น ........................................ 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน .......................................... ต าบล / แขวง ................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ .................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. ............................................................... เบอร์มือถือ .................................................. 
 
 สถานศึกษา .................................................................................................... จังหวัด ...................................................  
ชื่อผู้ปกครอง .....................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ ....................................................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 
 
      ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร  
            (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2560 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัคร  จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ / เอกสารของผู้สมัคร 
 1. รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 6 - 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 
หมายเหตุ 
 1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์ม         
การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508 



  
     

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 16 – 17  มีนาคม  2560 
 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น ........................................ 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน .......................................... ต าบล / แขวง ................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ .................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. ............................................................... เบอร์มือถือ .................................................. 
 
 สถานศึกษา .................................................................................................... จังหวัด ...................................................  
ชื่อผู้ปกครอง .....................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ ....................................................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 
 
      ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร  
            (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2560 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัคร  จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ / เอกสารของผู้สมัคร 
 1. รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 6 - 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 
หมายเหตุ 
 1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์ม         
การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508 



  
     

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 23 – 24  มีนาคม  2560 
 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น ........................................ 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน .......................................... ต าบล / แขวง ................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ .................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. ............................................................... เบอร์มือถือ .................................................. 
 
 สถานศึกษา .................................................................................................... จังหวัด ...................................................  
ชื่อผู้ปกครอง .....................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ ....................................................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 
 
      ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร  
            (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2560 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัคร  จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ / เอกสารของผู้สมัคร 
 1. รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 6 - 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 
หมายเหตุ 
 1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์ม         
การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508 



  
     

ใบสมัคร 
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  2560 
 

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

ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................... ชื่อเล่น ........................................ 
เกิดวันที่ ..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ........................... อายุ ................ ปี ศาสนา ................................... 
 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... ถนน .......................................... ต าบล / แขวง ................................................... 
อ าเภอ / เขต ................................................. จังหวัด .......................................  รหัสไปรษณีย์ .................................................. 
เบอร์โทรศัพท์. ............................................................... เบอร์มือถือ .................................................. 
 
 สถานศึกษา .................................................................................................... จังหวัด ...................................................  
ชื่อผู้ปกครอง .....................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ ....................................................................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 
 
      ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร  
            (.........................................................)  
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2560 (หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัคร  จะปิดรับทันที) 
 
คุณสมบัติ / เอกสารของผู้สมัคร 
 1. รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 6 - 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 
หมายเหตุ 
 1. ท่านใดท่ีช าระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์ม         
การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ทางโทรสาร (Fax) 02 3920508 


