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1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา องคความรูวิทยาศาสตรที่แข็งแกรงจะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย อันจะสงผลตอความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุมที่พัฒนาแลวจะ
ใหความสําคัญตอการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก พรอมทั้งปลูกฝงใหประชากรของชาติเห็นความสําคัญและมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับต้ังแตเยาววัย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ พิจารณาเห็นวา
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมหน่ึงที่สนับสนุน สงเสริม และกระตุนใหเยาวชนของชาติไดฝกการใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี สมาคมวิทยาศาสตรฯ จึงจัดใหมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมเยาวชนใหใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการแกปญหาและใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันตอไป  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนของชาติไดศึกษาคนควา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และฝกใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในการ
แกปญหา 
 2.2 เพ่ือกระตุนใหเยาวชนของชาติคิดคนผลงานทางดานวิทยาศาสตร  อีกทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.3 เพ่ือใหเยาวชนที่มีความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นกัน 
 2.4 เพ่ือสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายท่ัวประเทศ  สงโครงงานเขารวมประกวดในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดดําเนินการโดย
ศูนยภูมิภาคท้ังหมด 6 ศูนย ทั่วประเทศ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย มีความรู ความเขาใจในการใชทักษะ  กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
ตาง ๆ  และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตรที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 สมาคมวิทยาศาสตรฯ  ประชาสัมพันธการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ใหกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
 4.2 สมาคมวิทยาศาสตรฯ ขอความรวมมือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยประกวดในทุกภาคของประเทศ เพ่ือการดําเนินการประกวดระดับภูมิภาคในชวงเดือนสิงหาคม 
 4.3 หนวยงานที่ดําเนินการจัดประกวดระดับภูมิภาคแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 4.4 คณะกรรมการดําเนินการประกวดระดับภูมิภาค  ดําเนินการประกวดโดยใหแตละโรงเรียนสงใบสมัครพรอมขอเสนอ
โครงงานและรายงานมาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก  และตัดสินผลการประกวดในระดับภูมิภาค   
 4.5 นักเรียนเจาของโครงงานวิทยาศาสตรที่ไดรับการคัดเลือก นําโครงงานมาติดต้ังเพ่ือใหกรรมการตัดสิน และต้ังแสดงให
ผูสนใจเขาชมในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค นักเรียนเจาของโครงงานท่ีไดรับรางวัลเหรียญทองทุก
ประเภทสาขาในระดับภูมิภาค  นําโครงงานเขารวมประกวดระดับประเทศ  เพ่ือตัดสินโครงงานชนะเลิศระดับประเทศในชวงประมาณ
เดือนตุลาคม และโครงงานที่ไดรับรางวัลเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน) นําโครงงานเขารวมประกวด Best of 
the Best  ของแตละสาขา ในชวงประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท) 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดการท่ีแนนอนของแตละขั้นตอน ขอใหศูนยภูมิภาคเปนผูกําหนดโดยใหสอดคลองกับชวงเวลา ดังน้ี 
 พฤษภาคม* ศูนยภาคแจงเรื่องเชิญชวนสงใบสมัครและขอเสนอโครงงาน 
 มิถุนายน* หมดเขตรับสมัครขอเสนอโครงงาน 
 มิถุนายน* ศูนยภาคแจงตอบรับใบสมัครเขาแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 
 กรกฎาคม* ศูนยภาคแจงผลการคัดเลือก และโรงเรียนแจงยืนยันจํานวนโครงงานที่สงเขาประกวดมายังศูนยภาค พรอมสง
   เอกสารการจัดทําโครงงานฉบับสมบูรณ จํานวน 5-8 เลม (ตามประกาศของแตละศูนยภาค) เพ่ือศูนย 
   ภาคทําการคัดเลือก  
 สิงหาคม*  คณะกรรมการระดับภาคตัดสินโครงงาน ระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย  
 สิงหาคม*  ศูนยภาคสงผลการตัดสินโครงงานระดับภาค มายังสมาคมวิทยาศาสตรฯ 
 กันยายน   สมาคมวิทยาศาสตรฯ แจงเรื่องการประกวดระดับประเทศไปยังโรงเรียนที่มีโครงงานไดรับรางวัลเหรียญทองใน
   ระดับภูมิภาค 
 ตุลาคม    โครงงานที่ไดรับเหรียญทองจากระดับภูมิภาค เขารวมประกวดระดับ ประเทศในงานคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
   แหงชาติ 
 ตุลาคม – พฤศจิกายน      โครงงานที่ไดรับรางวัลเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน)  เขารวมประกวด Best of 
   the Best ของแตละสาขาในชวงประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วทท) 
หมายเหตุ   *  วันท่ีและระยะเวลา  แตละศูนยภาคจะเปนผูพิจารณา 
6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับภาค มีขั้นตอนการคัดเลือกดังน้ี 
 6.1.1 โรงเรียน / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด ควรจัดใหมีการประกวดแขงขันมากอน เพ่ือคัดเลือกโครงงานที่มี
คุณภาพ เหมาะสมแกการเขาประกวด โดยใหสงใบสมัครพรอมขอเสนอโครงงาน ไปยังศูนยภาค ตามที่กําหนดไวในตารางหนา......  
ยกเวนกรณีการเดินทางไมสะดวก อาจสงผลงานไปยังศูนยภาคที่สะดวกในการเดินทางได โดยสงไดเพียงศูนยเดียว และตองแจงใหศูนย
ภาคท่ีจังหวัดสังกัดอยูทราบลวงหนา  
การแบงจังหวัดของแตละศูนยภาค  
 1 )  ศูนยภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาค
กลางและภาคใตตอนบน  18  จังหวัด  เปนดังน้ี 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุรี -  ปทุมธานี
-  พระนครศรีอยุธยา -  สุพรรณบุรี -  อางทอง -  ชัยนาท 
-  ลพบุรี -  สระบุรี -  สิงหบุรี -  กาญจนบุรี
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร  -  ราชบุรี 
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขันธ  

 2 )  ศูนยภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออก  8  จังหวัด  เปนดังน้ี  
-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจีนบุรี -  สระแกว 
-  จันทบุรี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

 3 )  ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประสานงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด   เปนดังน้ี   

  

-  หนองคาย -  หนองบัวลําภู -  เลย -  อุดรธานี 
-  กาฬสินธุ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร
-  ขอนแกน -  มหาสารคาม -  รอยเอ็ด -  ชัยภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย           -  สุรินทร -  ยโสธร 
-  ศรีสะเกษ -  อํานาจเจริญ -  อุบลราชธานี -  บึงกาฬ 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

 4 ) ศูนยภาคเหนือตอนลาง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง  9  จังหวัด  เปนดังน้ี   
-  ตาก -  พิษณุโลก -  เพชรบูรณ -  สุโขทัย 
-  อุตรดิตถ -  กําแพงเพชร -  นครสวรรค -  พิจิตร 
-  อุทัยธานี    

 5 )  ศูนยภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจ จัดสลับหมุนเวียนประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน  8  จังหวัด  เปนดังน้ี  

-  เชียงราย -  เชียงใหม -  นาน -  พะเยา 

-  แพร -  แมฮองสอน -  ลําปาง -  ลําพูน 
 6 )  ศูนยภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประสานงานในพ้ืนที่ภาคใต  14  จังหวัด  เปนดังน้ี      

-  ชุมพร -  ระนอง -  สุราษฏรธานี -  ตรัง 
-  นครศรีธรรมราช -  พัทลุง -  กระบี่ -  พังงา 
-  ภูเก็ต -  นราธิวาส -  ปตตานี -  ยะลา 
-  สงขลา -  สตูล   

 6.1.2 ศูนยภาคแจงผลการพิจารณาไปยังโรงเรียน เพ่ือใหเขาประกวดในระดับภูมิภาค 
 6.1.3 การประกวดใชเกณฑเดียวกันทั่วประเทศ ดังน้ันเพ่ือความเสมอภาค ศูนยประกวดควรเขมงวดกับกติกา คือ การรับ
สมัครไมเกินกําหนดเวลา จํานวนหนาของเลมรายงาน และ รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 6.1.4 ขอใหศูนยภาคจัดการประกวดในชวงสัปดาหวิทยาศาสตรและจัดใหมีพิธีมอบรางวัล 
    6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดบัประเทศ มีขั้นตอนดังน้ี 
 6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร ฯ แจงโรงเรียนที่โครงงานไดรับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค ใหนําโครงงานมาประกวดในคาย
เวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ โดยจัดทํา 
         (1)  รูปเลมรายงาน 10 เลม  
         (2) ไฟลของรายงานตามขอ (1) ในรูปแบบไฟล PDF ลงในแผน CD 2 ชุด 
 6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตรฯ แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินโครงงานฯ ระดับประเทศ 
 6.2.3 ดําเนินการประกวด ตัดสินและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดับประเทศ ในคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ 

7. ประเภทของโครงงาน 
 7.1 โครงงานที่สงประกวด ตองเปนโครงงานวิทยาศาสตรและ/หรือเทคโนโลยี  ซึ่งอาจเปนโครงงานที่เก่ียวกับการทดลอง การ
สํารวจขอมูล งานพิสูจนทฤษฎี หรือ ช้ินงานที่ประดิษฐขึ้น 
 7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดับ (มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย) แบงเปน 3 สาขา 
 7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตรกายภาพ ไดแก เคมี วัสดุศาสตร ฟสิกส คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร ดาราศาสตร ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ตัวอยางเชน การสกัดดวยกระบวนการทางเคมี การ
ปรับปรุงวัสดุดวยกระบวนการทางเคมี การสรางสมการคณิตศาสตรจากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 

 7.2.2 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร จุล
ชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ  ตัวอยางเชน การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การยอยสลาย
ดวยเอนไซม การศึกษาดานยีน และโปรตีนฯลฯ  
 7.2.3 สาขาวิทยาศาสตรประยุกต หมายถึง โครงงานที่ใชบูรณาการวิทยาศาสตรหลายสาขา ซึ่งแสดงไดดวยช้ินงานที่ประดิษฐ
ขึ้น หรือขอมูลการทดลอง ไดแก โครงงานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานการจัดการ ดานพลังงาน โครงงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
อาหารและสุขภาพ ปญญาประดิษฐ และวิทยาการหุนยนต  เปนตน 
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8. การสมัคร 
 8.1 ระดับของนักเรียนผูมีสิทธิ์สงโครงงาน 
 8.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 8.2 จํานวนนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาในโครงงาน ทั้งสองระดับ จํานวนนักเรียนในโครงงาน มีไดต้ังแต 1 - 3 คน อาจารยที่
ปรึกษา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาพิเศษ (ถามี) มีไดมากกวา 1 คน 
 8.3 ขั้นตอนการสมัครระดับภูมิภาค  

8.3.1 กรอกใบสมัครออนไลนที่ www.scisoc.or.th/sciweek พรอมอัพโหลด บทคัดยอ แบบขอเสนอโครงงาน และรายงาน ซึ่ง
ทําขึ้นตามรูปแบบที่กําหนดไวในหนา ……….. 

8.3.2 จัดสงรูปเลมรายงานตามรูปแบบที่กําหนด จํานวน 5-10 เลม (ตามประกาศของแตละศูนยภาค) พรอมแผน CD 2 ชุดซึ่ง
บรรจุไฟลของรายงานในรูปแบบไฟล PDF โดยใหจัดสงไปท่ีหนวยงานที่รับผิดชอบ ประจําศูนยภาคตาง ๆ 

8.3.3 เมื่อไดรับเอกสารทั้งหมด ศูนยภาคจะพิจารณาโครงงาน จากน้ันจึงแจงผลและรายละเอียดในการประกวดใหทราบ 
(ระยะเวลาขึ้นอยูกับศูนยภาคท่ีรับผิดชอบ) 

9. สถานท่ีดําเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 9.1 ระดับภาค จัดขึ้นตามศูนยภาคตาง ๆ ทั้ง 6 ศูนย เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละศูนยภาค ดังน้ี  

 ภาค ผูรับผิดชอบ สถานท่ีตั้ง โทรศัพท / โทรสาร 
ศูนยภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยแมโจ 
อ.สันทราย
จังหวัดเชียงใหม 

Tel 053-873818              
Fax 053-873827 

ศูนยภาคเหนือตอนลาง คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.เมือง
จังหวัดพิษณุโลก 

Tel 055-963130 
Fax  055-963113 

ศูนยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ.เมือง
จังหวัดขอนแกน 

Tel 043-202372 
Fax  043- 202371 

ศูนยภาคใต 
 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ.หาดใหญ
จังหวัดสงขลา 

Tel  074-288114 
Fax 074- 446926 

ศูนยภาคตะวันออก
 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.เมือง
จังหวัดชลบุรี 

Tel 038-103157 
Fax  038-745847 

ศูนยภาคกลาง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

องคการพิพิธภณัฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 

ต.คลองหา อ.คลอง
หลวง  จ. ปทุมธานี   

Tel 02-5644440-59 
Fax  02-564-4440 

Tel 02- 577-9999 
Fax 02- 577-9990 

หมายเหตุ *ศูนยภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดสลับหมุนเวียนสถาบันละ 1 ป กับ คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ  (ในป พ.ศ. 2561 จัดที่มหาวิทยาลัยแมโจ) 

 9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูรับผิดชอบโดย  
 9.2.1 จัดการประกวดในระดับประเทศ ในคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ  สอบถามรายละเอียดไดที่ สมาคม

 วิทยาศาสตรฯ โทรศัพท  02 - 218-5245, 02 – 252-7987 โทรสาร 02 - 252-4516 
 9.2.2 รายละเอียดการเตรียมงานดูเพ่ิมเติมในขอ 6.2   
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10. รางวัล 

ระดับภูมิภาค  ในแตละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน  
 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 1,500 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 4 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ไดรับเกียรติบตัร (จํานวนรางวัลไมเกิน 10% ของจํานวน 
   โครงงานทั้งหมดที่สงเขาประกวดในแตละสาขา)     

 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน  3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 2,500  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 1,500 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ไดรับเกียรติบัตร (จํานวนรางวัลไมเกิน 10% ของจํานวนโครงงานทั้งหมดที่สงเขาประกวดในแตละสาขา)   

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล  สําหรับอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่ไดรับรางวัล 

หมายเหตุ  โครงงานที่ไดเหรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม     ศึกษาตอนปลาย จะตองเขาประกวดรอบ
ระดับประเทศในคายเวทีนักวิทยาศาสตร รุนเยาวแหงชาติ 

ระดับประเทศ  ในแตละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน 

 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน       
- เหรียญทอง 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 15,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน 3 สาขา ๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 เงินสนับสนุนรางวัล รางวัลละ 9,000 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรต ิ 3 สาขา ๆ ละ 6 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,500 บาท และเกียรตบิัตร 

 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน  3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 16,000  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000  บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรต ิ3 สาขา ๆ ละ 9 รางวัล เงินสนับสนนุรางวัลละ 6,000 บาท  และเกียรตบิัตร 

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล  สําหรับอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่ไดรับรางวัล 

หมายเหตุ  นักเรียนเจาของโครงงานท่ีไดเหรียญทองทั้ง 3 สาขา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแขงขันรอบ Best of the Best ในงาน 
วทท. เพ่ือชิงรางวัลโลพระราชทานและจะรับโลในปถัดไป  

11. การตัดสิน 
       การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
        11.1 ภาพรวมของโครงงาน 

 ริเร่ิมสรางสรรค   
-  ความแปลกใหมของปญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปรที่ตองการศึกษา     (เปนการดัดแปลงจากผูที่เคยทํามากอน 
หรือการคิดขึ้นใหม) 
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-  การออกแบบการทดลอง  (เปนการดัดแปลงจากท่ีผูอื่นเคยทํามากอนหรือการคิดขึ้นใหม วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและ
ควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมขอมูล การทดลองซ้ํา การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคลองกับปญหา) 

 การใชวิธีทางวิทยาศาสตร  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร) 
- การสังเกตที่นํามาสูปญหา 
- การต้ังสมมุติฐานที่ถูกตอง ชัดเจน 
- การใหนิยามเชิงปฏิบัติการอยางถูกตอง 
- การทําการทดลอง โดยใชหลักวิทยาศาสตรที่ถูกตองและเหมาะสม 

 การแสดงใหเห็นถึงความรู  ความเขาใจในเร่ืองท่ีทํา 
- การใชหลักการทํางานทางวิทยาศาสตรไดถูกตองเหมาะสมกับระดับความรูและปญหาโดยมีความเขาใจอยางดี 
-  การอางถึงความรูที่เก่ียวของไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความเขาใจในความรูที่อางถึงเปนอยางดี 

 การแสดงหลักฐานการบันทึกขอมูลอยางเพียงพอ 
-  การบันทึกขอมูลมีเพียงพอ ตอเน่ือง และเปนระเบียบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความละเอียดถี่ถวน ความมานะบากบั่น 
-  ความต้ังใจจริงในการทําการทดลอง 

 คุณคาของโครงงาน 
-  ควรระบุคุณคาหรือประโยชนของโครงงาน และ/หรือประโยชนในดานการแกปญหาของสิ่งแวดลอม สังคม 

 การนําเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในขอ 11.2) 
11.2  ภาพรวมของรายงาน  (จํานวนหนาทั้งหมดไมเกิน 15 หนา รวมภาคผนวกอีกไมเกิน 5 หนา) ในการเขียนรายงานในสวน

เอกสารที่เก่ียวของ ขอใหเน้ือหากระชับเทาที่จําเปน ขอใหนักเรียนเขียนสวนผลการทดลองและอภิปรายผลใหละเอียดชัดเจน 
 ความถูกตองของแบบฟอรม 

-  ครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ แบงแตละหัวขอออกอยางชัดเจน ตามลําดับ (บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทนํา เอกสาร
ที่เก่ียวของ อุปกรณและวิธีการทดลอง ผลการทดลองและการ อภิปรายผล  สรุปผล  เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม และ
ภาคผนวก) 

 การนําเสนอขอมูล 
-  ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ตองมีความถูกตอง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน ไมควรมีความซ้ําซอนของการนําเสนอ 
เชน การเสนอในรูปแบบตาราง ก็ไมควรมีกราฟที่เปนขอมูลเดียวกันแสดงอีก 

- การวิเคราะหขอมูลทางสถิติมีหรือไม เชน คาเฉล่ีย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร 

-  ตองมีความถูกตอง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อขอมูลที่สําคัญใหผูอานเขาใจไดเปนอยางดี   
 การอภิปราย 

-  อภิปรายการทดลองไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค เปรียบเทียบผลที่ไดกับที่เคยมีผูรายงานไวในการศึกษาคลายกัน หรือ
เก่ียวเน่ืองกัน มีขอเสนอแนะหรือสมมุติฐานสําหรับการศึกษาทดลองตอไป 

 การสรุปผลการทดลอง  
-  สรุปผลการทดลองทั้งหมดที่ได  โดยเขียนสรุปเปนขอ ๆ   

 การอางอิง   
วิธีการอางอิง 

-  ควรทําใหถูกตองตามหลักสากล ซึ่งมี 2 แบบ ใหเลือกใชแบบใดแบบหน่ึง ดังน้ี 
-  แบบที่อางอิงดวยช่ือ จะตามดวย ป เชน “จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (2532)  พบวา………..”   
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-  แบบที่อางดวยระบบตัวเลข ซึ่งจะเรียงลําดับการอางอิงกอนหลัง เชน “จากรายงานท่ีเก่ียวกับการสกัดคลอโรฟลลจาก 
สาหราย (1) ของธวัชชัย สันติสุข1 พบวา ……….” 

เอกสารอางอิง 
-  แบบท่ีอางอิงดวยช่ือ ป เชน ธวัชชัย สันติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต” หนา  

81 - 90, กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ   
-  แบบท่ีอางอิงดวยระบบตัวเลข เชน  1. ธวัชชัย  สันติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปจจุบัน และ 
อนาคต” หนา 81 – 90, กรุงเทพฯ :  สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ 

 11.3 การจัดแสดงโครงงาน 
 ความเหมาะสมในการใชอุปกรณ 

อุปกรณ ช้ินสวน วัสดุ กลไกตางๆ ประกอบการแสดงโครงงานตองเหมาะสมกับสถานที่จัดแสดงและเวลาแสดง 
 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ความแปลกใหมของการออกแบบ การนําเสนอขอมูล และการใชวัสดุในแผงแสดงโครงงาน ความสามารถในการจัดแสดง
และสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ (conceptual idea, 
concise and attractive) 

 ความประณีตสวยงาม 
 การจัดทําโปสเตอรใหมีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตัวหนังสือหรือสีที่ใชใหเหมาะสม การจัดวางโครงงานเหมาะสม 
สวยงาม ไมเกินเน้ือที่ ดังรายละเอียดที่กําหนดไวในหนา ………….มิฉะน้ันจะถูกหักคะแนน 

11.4 การอภิปรายปากเปลา 
 การนําเสนอ  

นําเสนอโครงงานตอกรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญของโครงงานในชวงเวลา ไมเกิน 4 นาที  โดยครอบคลุมเน้ือหา
ดังตอไปน้ี  

- ความสําคัญของโครงงาน 
- วัตถุประสงค 
- วิธีการดําเนินงานโดยยอ 
- ผลการทดลอง 

 การตอบปญหา 
อธิบายและตอบขอซักถามโดยแสดงใหเห็นถึงความรู ความเขาใจในเรื่องที่ทํา 

12. งบประมาณ 
งบประมาณการดําเนินการประกวด ไดรับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  องคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

13. การประเมินผล 
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร และนิทรรศการที่นักเรียนสงเขาประกวด 
- จากการนําเสนอ และการตอบคําถามแบบปากเปลาโดยนักเรียนที่เขาประกวด 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การประกวดเปนการสงเสริมและการกระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจ คนควาหาความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

นอกเหนือจากมีสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่อาจจะนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันแลว  ยังเปนการนําทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปชวยแกปญหาในชีวิตประจําวันโดยปฏิบัติจริง  ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนของชาติตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี 
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การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร 
*****************************  

 ใหใชไมอัด/แผนบอรด ทําตามขนาดกําหนด  ดังน้ี 
 แผน ก 1  ขนาด  60 ซ.ม. X  100  ซ.ม. 
 แผน ข     ขนาด  120 ซ.ม. X  100 ซ.ม. 

 ติดบานพับมีหวงรับและขอสับทํามุมฉากกับแผนกลาง 
 อุปกรณอื่นที่นํามาสาธิต  อาจวางแสดงบนโตะได  ถาจะวางบนพ้ืนหนาโตะ ใหใชพ้ืนที่ยื่นออกมาหนาโตะไดไมเกิน  60 ซ.ม. 
 
หมายเหตุ -  แผงสําหรับ แสดงกิจกรรมของ
โครงงานวิทยาศาสตร 

 ทุกโครงงานตองนํา สมุดบันทึกขอมูลการ
ทดลองมาแสดงดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงแสดงที่เกินจากขนาด
ที่กําหนดจะถูกหักคะแนน
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รูปแบบข้อเสนอโครงงาน 
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

เร่ือง   ………………………………………………………...…………………………………………………….………….…..…........…...……. 
โดย 1. …………………………………………………………………………………………………………………………….....…......……… 

2. ………………………………………………………….…………………………………………………………………..........….……… 
3. ……………………………………………………..……………….…………………………………………………………....……..…...

โรงเรียน…………………………………………………..…………………………………………………………………………….....…….…… 

1. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปญหาที่นําไปสูเรื่องของโครงงานน้ีวามีมูลเหตุจูงใจหรือมีแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจาก
ไหน อยางไร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่นํามาใช 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. วัตถุประสงค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. แผนการดําเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทําโครงงานน้ีเพ่ือใหไดผลตามวัตถุประสงค)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รูปแบบบทคัดย่อ 
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

สวนที่ 1 รายละเอียดเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร     
 ช่ือโครงงาน ........................................................................................................................................................................................ 
 ช่ือนักเรียน    …………………………………………..……………………………………………………….………………..... 
 ช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………………………………………………………………………………………….….…….... 
 โรงเรียน…………………………………………………………………….………………………………………………....…… 
 ที่อยู ..................................................................................................................................................................................................... 
 โทรศัพท……………………………………….….…………..  โทรสาร ……………………..…………………….…………… 
 ระยะเวลาทําโครงงาน   ต้ังแต…………………………………………….……………………..….……………………...……… 
 

สวนที่ 2 เน้ือความบทคัดยอ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ใหจัดทําบทคัดยอเปนภาษาไทย ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังน้ี 
- ปญหา วัตถุประสงค และวิธีดําเนินการโดยสังเขป 
- ผลของการศึกษาคนควา การเสนอคําตอบใหแกปญหาที่ศึกษาคนควา หรือการคนพบ 
- ขอสรุปที่ชัดเจนและเปนประโยชน ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประเด็นหลัก (ถามี) 

 

************************************************ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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ความยาวไมเกิน 15 หนา 

รูปแบบรายงาน 
(กระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

กั้นหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว single line spacing 
ปกนอก เร่ือง ……………………………………………………………...........................................................................................………….. 
โดย 1 …………………………………………………………………...........................................................................................………… 
 2 …………………………………………………………...............……………………………………………………………..……….. 
 3 ……………………………………………………………………………….……………………………...............………………….. 
โรงเรียน………………………………………………………………………............………………………………………………………………. 
รายงานฉบบันี้เปนสวนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร ระดบัมัธยมศึกษาตอน.................................................................................................. 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ – องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ เนื่องในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  วันที่ .............เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ................. 

ปกใน เร่ือง ………………………………………………………………................…………………………………………………….……… 
โดย 1…………………………………………………………………………………………………………….….............…………………. 
 2…………………………………………………………………......................................................................................……………. 
 3……………………………………………………………………….............…………………………………………………….……. 
อาจารยทีป่รึกษา  1……………………………………………………………………………………………………………........……….…..... 
ที่ปรึกษาพิเศษ 1…………………………………………………………………………………………………...........……………..………. 
  2………………………………………………………………....................................................................……………...…. 
 บทคัดยอ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 
 บทที่  1 บทนาํ                         
 บทที่  2 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 บทที่  3 อุปกรณและวิธีการทดลอง                                                                                                                                                          
 บทที่  4 ผลการทดลองและอภิปรายผล  
 บทที่  5 สรุปผลการทดลอง  
 เอกสารอางอิงและภาคผนวก ไมเกิน 5 หนา  
 รายชื่อผูรวมทําโครงงาน (ชื่อไมซํ้ากบัเจาของโครงงานในหนาปก) ไมเกิน 3 คน 

หมายเหตุ 1.   โปรดจัดทํารายงานตามรูปแบบโดยเครงครัด 
- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใชกระดาษพิมพ  ขนาด A 4  พิมพหนาเดียว   
- ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point  กั้นหนาซาย-ขวา ขางละ 1 นิ้ว   
- บทคัดยอ - บทที่ 5 รวมความยาวไมเกิน 15 หนา อาจมีภาคผนวกไดอีกไมเกิน 5 หนา รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกวาที่
กําหนดจะถูกตัดคะแนน 

- จํานวนรายงานที่สงในระดับภูมิภาคคือ  5-10  ชุด (ตามประกาศของแตละศูนยภาค)  สําหรับโครงงานที่ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองระดับภูมิภาคใหจัดทําเพิ่มอีก 10 ชุด เพื่อสงประกวดระดับประเทศ  

                                    2.   อาจารยที่ปรึกษาของโครงงานมีเพียง 1 ทาน หากเกินที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน 
 3.   อาจารยที่ปรึกษาพิเศษมีไดมากกวา 1 ทาน 
 

 
 

***************************** 
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ใบสมัคร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. 

SST – NSM Science Project 
******************************** 

1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร  …..…………………………………..…………….…………………………………………………………………… 
   ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร(ภาษาองักฤษ) ….……….………………..…………….…………………………………………………….…………. 
2.  รายละเอียดสถานศึกษา 
   ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................สังกัด........................................... 
   ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ……….…..……..……………........….……………………………………………………….…………..….…… 
      ทีอ่ยู ………………………………...……ตําบล/แขวง………………..…….…….………อําเภอ/เขต.……….…..……………..……………….
   จังหวัด………………….……………………………………………………….….....……รหัสไปรษณีย…….....…...........…….……................ 
    โทรศพัท….………………….....................................................………โทรสาร………….…………………………......…………….…………. 
3.  ระดับ     มัธยมศึกษาตอนตน      มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.  ประเภท  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ   
   สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  
   สาขาวิทยาศาสตรประยุกต  
5.  ขอมูลนกัเรียนผูสมัคร 
  5.1 ชื่อ – สกุล ..….………………………………………………………………..…………….………..…วันเกิด ..….…….……..…....……… 
   ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..….…………..…………………………………………………….……………………..……………………….. 
  เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………………………..……….....….ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ….…………..…………...…….
 โทรศัพท ….……………………………….………………..…… E-mail …..………………………..…..……..………………………….. 
 5.2  ชือ่ – สกุล ..….………………………………………………………………………………………..…วันเกิด..….….…….…….………… 
   ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..….………………………………………………………..……………………………..……………………….. 
  เลขที่บัตรประชาชน ………………..…………………………………..……....….….ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ……………………..…….…….
 โทรศัพท ….………………………………………..……………. E-mail …………………………………………………………………. 
 5.3 ชื่อ – สกุล ..….……………………………………………………………………………….…………...วันเกิด..….….………….………… 
   ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..….……………………………………………………………..………………………..……………………….. 
  เลขที่บัตรประชาชน …………………..……………………………………..…….….ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ….…………………….…….….
 โทรศัพท ….……………………………………………………… E-mail …………………………………………………………………. 
6.  อาจารยที่ปรึกษา ……………………………………………………………………………….…………………….......………………………… 
    โทรศัพท ….……………………………………………………...……. E-mail ………..………………………….…………………………….. 
     อาจารยที่ปรึกษาพิเศษ (ถามี) …………………………….………......……………………………………………………………………………. 
7. ประโยชนของโครงงานวิทยาศาสตรที่สงเขาประกวด (ระบุเปนขอๆ)        
 7.1 ………………………...……………………………………………………………………………….……………………………………… 
       ………………………...……………………………………………………………………………….…………………………………………. 
 7.2 …………………………...……….………………………………………………………………………..……..…………………………… 
 ………………………...……………………………………………………………………………….…………………………………………. 
 7.3 ……………………………....……………………..………………………………………………………………..………………………… 
 ………………………...……………………………………………………………………………….………………………………………….    
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

 ผูสงและโรงเรียนไดทราบถึงหลักเกณฑในการประกวดคร้ังนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ  และขอรับรองวา
โครงงานที่สงประกวดนี้เปนผลงานที่คิดข้ึนใหม/พัฒนาตอยอดโดยไดระบุรายละเอียดใหทราบอยางชัดเจน มิไดคัดลอก เลียนแบบ ไมวาทั้งหมด
หรือแตเพียงบางสวนจากผลงานของผูอื่น และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  อนึ่งหากไม
สามารถสงเอกสาร หรือผลงานใหแกคณะกรรมการจัดการประกวดระดับภาค หรือ ระดับประเทศ  ตามที่กําหนด ใหถือวาสละสิทธ์ิ  

        ลงชือ่ผูสมัคร 1...........................................................................                        
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 

      2...........................................................................                        
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 

      3...........................................................................                        
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 

   ลงนามอาจารยทีป่รึกษา ............................................................................ 
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 

            ลงนามผูบริหารสถานศกึษา............................................................................. 
                       (...........................................................................) ตัวบรรจง 
                                                                 วันที่……. เดือน.………….. พ.ศ. ……..… 

                                      พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


