รายละเอียด / กติกา การเข้าร่วมกิจกรรม ICT Junior Camp ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 21 – 29 มีนาคม 2561 (รวมระยะเวลา 7 วัน)
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ศาลายา
1. การรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 60 คน เนื่องจากมีผู้สมัครกว่า 500 คน ทางคณะฯ จึงใคร่
ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาที่ Link
https://www2.ict.mahidol.ac.th/JuniorCamp/RegisX/RegistrationConfirm
ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
2. จ่านวนวันเข้าร่วมกิจกรรมรวมต้องไม่ต่ากว่า 80% (มีการเช็คชื่อทุกวัน : เช้า – บ่าย) หากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
80% นักเรียนจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รบั เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท เป็นจ่านวนรวม 7 วัน (หากวันใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับค่า
เบี้ยเลีย้ ง โดยค่าเบี้ยเลี้ยงนี้จะจ่ายให้กับนักเรียนในวันปิดค่าย คือวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561)
4. ต้องน่าส่งส่าเนาบัตรประชาชน จ่านวน 2 ใบ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ในช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (เซ็นชื่อและ
รับรองสาเนาถูกต้องทุกใบ)
 ใบที่ 1 – ส่าหรับท่าเรื่องจ่ายค่าเบีย้ เลี้ยง
 ใบที่ 2 – ส่าหรับท่าประกันเดินทางไปท่ากิจกรรม CSR ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
5. ที่พัก : คณะฯ จะจัดที่พักให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT Junior Camp ในวันที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนวิชา
Robotics โดยจะให้นักเรียนเข้าร่วมค้างคืน 1 วัน โดยแบ่งออกเป็น
นักเรียนที่อยู่กลุม่ ที่ 1 : พักคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
นักเรียนที่อยู่กลุม่ ที่ 2 : พักคืนวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
หมายเหตุ : ส่าหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดหากประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ICT Junior Camp ในครั้งนี้จะต้องหาที่พักเอง
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักเอง โดยมี
ข้อมูลที่พักบางส่วนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล คือ
1. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.aihd.mahidol.ac.th/about-aihd/?p=345
2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล http://www.mb.mahidol.ac.th/th/index.php/services/mbhouse
ข้อมูลที่พักภายนอกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2sHbQ9P
หรือหอพักที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) โทร. 02-441-4290
2. ทริปเปิ้ลเอ ศาลายา ม.มหิดล โทร. 086 374 4588

6. คณะ ICT ม.มหิดล ไม่มีบริการรถรับ – ส่งนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
โดยใช้เส้นทางการเดินทางดังนี้
1. รถร่วมบริการ/รถเมล์
สายที่ผ่าน : ปอ.84ก || 84ก || ปอ.515 || ปอ.547 || 124 || 125 || 164 || 388
ค่าอธิบาย
 ปอ.515 - ขึ้นได้ที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี (05.00 – 22.00 น.) จากอนุเสาวรีย์ สาย 515 ราคา
23 บาท สาย 515 ใช้เวลาประมาณ 50 - 60 นาที
 ปอ.547 - (สีลม – ม.มหิดล ศาลายา) ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.พุทธมณฑล สาย 4
 124 - สนามหลวง – ม.มหิดล ศาลายา ( 04.00 – 21.00 น. )
 125 - สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล ศาลายา
 164 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา
 388 - ปากเกร็ด สนามบินน้่า บางบัวทอง บางใหญ่ – ม.มหิดล ศาลายา
2. รถตู้ปรับอากาศ : สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล ศาลายา ค่าโดยสาร 20 บาท
3. รถศาลายาลิงค์ (Salaya Links) ดูตารางการเดินรถได้ที่ https://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/
รถศาลายาลิงค์ (Salaya Links) เป็นรถไมโครบัสสีขาวคาดน้่าเงิน มีโลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล Shuttle Bus ซึ่งขับวน
รับส่งจาก ม.มหิดล ศาลายา มายังสถานี รถไฟฟ้า BTS บางหว้า รถนี้ให้บริการที่สถานีบางหว้า ถ้าใครเดินทางมาจาก
BTS ให้ออกจาก BTS ที่ทางออกที่ 1-2 จะเจอรถศาลายาลิงค์เลยค่ะ จอดอยู่ตรงบริเวณป้ายรถเมล์ ค่าโดยสาร 30
บาท เตรียมให้ครบนะคะ เพราะบนรถไม่มีทอน (ส่าหรับการเดินทางโดยรถศาลายาลิงค์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็
ถึงมหิดล ศาลายาแล้วค่ะ)
หมายเหตุ : แผนที่คณะ ICT ม.มหิดล สามารถดูได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=39
7. การแต่งกาย
 วันที่ 21 มีนาคม 2561 (วันพิธีเปิด)

ใส่ชุดนักเรียน

 วันที่ 22 – 23 และ 27 - 28 มีนาคม 2561 ใส่ชุดสุภาพ งดการสวมใส่กางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้น และรองเท้าแตะ
 วันที่ 26 มีนาคม 2561
 วันที่ 29 มีนาคม 2561 (วันพิธีปิด)
8. กรณีมีฉุกเฉิน ติดต่อ
1) พี่นุช (บุณยนุช)
โทร. 064-565-1656
2) พี่แอ๊ฟ (ณัฐณิชาช์)
โทร. 089-147-4743

ใส่ชุดสุภาพพร้อมท่ากิจกรรม CSR (เตรียมยาประจ่าตัวมาให้พร้อม
หากมีโรคประจ่าตัว)
ใส่เสื้อค่าย Junior Camp (จะแจกในวันไป CSR)

หมายเหตุ – ก่าหนดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม CSR ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

