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ค ำชี้แจงกำรสมัครเข้ำร่วมค่ำยคนท ำขำคร้ังที่ 9 (Born to be P&O #9) 
1. เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 7 หน้า ประกอบด้วย  
 ค าชี้แจง 2 หน้า 
 ใบสมัคร 5 หน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน 

–  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
–  ส่วนที่ 2 ถาม-ตอบ 
–  ส่วนที่ 3 ใบขออนุญาตผู้ปกครอง 

2. การกรอกใบสมัครต้องกรอกตามความเป็นจริง หมายเลขโทรศัพท์และท่ีอยู่ต้องสามารถติดต่อได้จริง 
พร้อมทั้งติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และการตอบค าถามต้องตอบให้ครบทุกข้อ 

3. กรุณาตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจัดท าเกียรติบัตร 
4. หากมีอาการแพ้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าแพ้อะไร ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด เพ่ือการจัดเตรียม

อาหารกลางวันและของว่าง 
5. ระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวำคม 2560 ถึง 31 มกรำคม 2561 นับวันประทับตรา

ไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
6. ให้ส่งเอกสารกลับ เฉพาะส่วนใบสมัคร 5 หน้าเท่านั้น 
7. ส่งเอกสารที่กล่าวไว้ (ใบสมัครพร้อมติดรูป ใบค าถามค าตอบ) มาท่ี 

 

 

 

 

 

 

8. สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการประกาศผลผ่านทาง Facebook Page โดยค้นหาค าว่า  
“ ค่ำยคนท ำขำ Born to be PO Camp ” 

9. หากพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสามารถติดต่อผ่านทาง Inbox ของ Facebook Page ค่ายคนท าขา 
Born To Be PO Camp (@borntobepocamp) หรือ โทร 

– 083-565-7517 พ่ีอ๋ิม 

– 094-478-1973 พ่ีมิ้น 
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่ายคนท าขาครั้งที ่9 (Born to be P&O camp #9) 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700 
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ตำรำงกิจกรรมค่ำยคนท ำขำครั้งที่ 9 

เวลำ กิจกรรม 
7:00 - 7:45 ลงทะเบียน 
7:45 - 8:00 WHO ARE WE P&O 
8:00 - 8:20 พิธีเปิดค่ายคนท าขาครั้งท่ี 9 
8:20 - 9:00 ICE BREAKING 
9:00 - 9:20 รับประทานอาหารว่าง 
9:20 - 10:00 TEAM BULDING ACTIVITY 
10:00 - 10:30 SECRET PERFORMANCE – INTRODUCTION TO PO 
10:30 - 11:00 WHAT WE DO P&O 
11:00 - 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
12:00 - 12:15 แนะน ากิจกรรมฐาน 
12:15 - 14:30 กิจกรรมฐาน* (PART 1) 
14:30 - 14:45 รับประทานอาหารว่าง 
14:45 - 15:55 กิจกรรมฐาน* (PART 2)  
15:55 – 17:00 สรุปกิจกรรม-มอบใบประกาศนียบัตร 

พิธีปิดค่ายคนท าขาครั้งที่ 9 
17:00 -17:15 ถ่ายภาพร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมฐำน* 
FOOT PRESSURE GRAPH  

CASTING 
MODIFICATION 

BENDING 
ASSEMBLING 

INTRODUCTION TO P&O 0.5 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นำมสกุล นำย/นำงสำว ........................................................................ ชื่อเล่น ........................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด ……….................................... กรุ๊ปเลือด ............... ศำสนำ ........................  

ก ำลังศึกษำชั้นปีที่   3  4  5  6  แผนกำรเรียน (เฉพำะ ม.ปลำย) ...................................... 

โรงเรียน ...............................................................................................จังหวัด ………………................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................. ถนน .......................... แขวง/ต ำบล ............................... 

เขต/อ ำเภอ .............................................. จังหวัด ……..................................... รหัสไปรษณีย์ …...................... 

เบอร์โทรศัพท์ .................................................... E-mail .................................................................................. 

รับประทำนอำหำรประเภท   ทั่วไป  ฮาลาล  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 

อำหำรที่แพ้   ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ........................................................................................................  

ยำที่แพ้   ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ...............................................................................................................  

รู้จักค่ำยนี้ผ่ำนทำง   ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

 เว็บไซต์ (โปรดระบุ) ……………………................................ 

 Facebook: “ ค่ำยคนท ำขำ Born to be PO camp ” 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 

 

------------------ จบส่วนที่ 1 ------------------ 

รูปถ่ำยตัวเอง  

แบบไหนก็ได ้
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ส่วนที่ 2 ถำม-ตอบ 

1. หำกพูดถึง “นกักำยอุปกรณ์” น้องจะนึกถึงอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

2. น้องมีควำมคิดเห็นต่อ “ผูพ้ิกำร” อย่ำงไร และคิดว่ำน้องจะสำมำรถช่วยให้ผู้พิกำรมี

คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้อยำ่งไร 
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3. ใหน้้องออกแบบขำเทียมหรือแขนเทียมได้ 1 ชิ้น พร้อมทั้งวำดรูป และอธิบำยตำม
จินตนำกำรของน้อง (เลือกขำเทียมหรือแขนเทียมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)  
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4. ถ้ำวันหนึ่งน้องได้เจอกับยมทูตขำเดียว และท่ำนขอขำจำกน้อง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ 
น้องจะสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ได้อีกครั้ง น้องจะยอมรับข้อเสนอของท่ำน
หรือไม่ เพรำะเหตุใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. น้องคิดว่ำ เพรำะเหตุใด น้องจึงควรได้รับคัดเลือกมำร่วมค่ำยคนท ำขำครั้งที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- จบส่วนที่ 2 ----------------- 
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ส่วนที่ 3 ใบขออนุญำตผู้ปกครอง 

  

ข้ำพเจ้ำ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................ 

หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................... E-mail ……………………………………………………………….. 

เกี่ยวข้องเป็น   บิดา/มารดา    ผู้ปกครอง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................... 

ของ นาย/นางสาว ................................................................................ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ........... 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบรำยละเอียดกำรจัดโครงกำร “ค่ำยคนท ำขำครั้งที่ 9” แล้ว และพิจำรณำอนุญำต
ให้ผู้อยู่ ในควำมปกครองของข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมโครงกำรนี้  ในวัน เสำร์ที่  24 มีนำคม พ.ศ. 2561              
เวลำ 7.00 – 17.15 น. ณ โรงเรียนกำยอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  

 

 

 

 

ลงช่ือ ...............................................................  

(..........................................................................) 

วัน/เดือน/ปี .....................................................  

 

 

 

หมำยเหตุ: 1. หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือต้องการติดต่อน้องขณะร่วมกิจกรรมในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ  
                  ได้ที่เบอร์ 086-767-8555 (พี่คอปเตอร์) หรือ 090-969-8862 (พี่แพตตี้) 
              2. ใบขออนุญาตผู้ปกครองนี้ จะมีผลต่อเมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายฯเท่านั้น 

 

 

----------------- จบส่วนที่ 3 ----------------- 


