ใบสมัครสำหรับเสนอโครงงำนระดับมัธยมศึกษำเข้ำร่วม

โครงกำร Thailand Science Project Grand Award 2018
 รำยละเอียดของโครงงำน

หัวข้อโครงงำน:
………………………………………………………………...............................................................................................................……………………………
………………………………………...............................................................................................................……………………………………………………

สำขำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร (เลือก 1 สำขำเท่ำนั้น):
 วิทยาศาสตร์กายภาพ

 วิศวกรรมโรบอติก

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 การบินและอวกาศ

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 อาหารและสุขภาพ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ/AI
โครงงำนนี้เคยได้รับรำงวัลจำกเวทีกำรประกวดใดบ้ำง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 รางวัลจากเวทีการประกวด(ระดับประเทศ) ในประเทศไทย โปรดระบุ รายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ได้รับ..............................................................................................................................................
ชื่อเวทีการประกวดที่ได้รับรางวัล...............................................................................................................
หน่วยงานที่จัดการประกวด.......................................................................................................................
เอกสารแสดงการได้รับรางวัล  ภาพถ่าย  ใบประกาศนียบัตร  อื่นๆ ระบุ...............................
วันที่ที่ได้รับรางวัล.....................................................................................................................................
 รางวัลจากเวทีการประกวด ในต่างประเทศ โปรดระบุ รายละเอียดดังนี้
รางวัลที่ได้รับ.............................................................................................................................................
ชื่อเวทีการประกวดที่ได้รับรางวัล...............................................................................................................
จานวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน..........................................................................................................
เอกสารแสดงการได้รับรางวัล  ภาพถ่าย  ใบประกาศนียบัตร  อื่นๆ ระบุ...............................
วันที่ที่ได้รับรางวัล......................................................................................................................................
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แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

โครงกำร Thailand Science Project Grand Award 2018
 ข้อมูลนักเรียน :
1. นักเรียน # 1
ชื่อ-สกุล :
อายุ:

เลขที่บัตรประชาชน:
เพศ:

ข้อจากัดด้านอาหาร:

ระดับชั้น :
ศาสนา:

โรงเรียน
Email :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล : …………...……………………………………………………ความสัมพันธ์ : ……………………………………………........…
Email : …………………………………….........................…........หมายเลขโทรศัพท์ :: ……………………....................……...
2. นักเรียน # 2
ชื่อ-สกุล :
อายุ:
ข้อจากัดด้านอาหาร:

เลขที่บัตรประชาชน:
เพศ:

ระดับชั้น :
ศาสนา:

โรงเรียน
Email :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล : …………...……………………………………………………ความสัมพันธ์ : ……………………………………………........…
Email : …………………………………….........................…........หมายเลขโทรศัพท์ :: ……………………....................……...
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3. นักเรียน # 3
ชื่อ-สกุล :
อายุ:
ข้อจากัดด้านอาหาร:

เลขที่บัตรประชาชน:
เพศ:

ระดับชั้น :
ศาสนา:

โรงเรียน
Email :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล : …………...……………………………………………………ความสัมพันธ์ : ……………………………………………........…
Email : …………………………………….........................…........หมายเลขโทรศัพท์ :: ……………………....................……...
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แบบฟอร์มสำหรับครูที่ปรึกษำ

โครงกำร Thailand Science Project Grand Award 2018
ข้อมูลคุณครูที่ปรึกษำ (หลัก) :
ชื่อ-สกุล :
อายุ:

เลขที่บัตรประชาชน:

เพศ:

ข้อจากัดด้านอาหาร

ศาสนา:

กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล: ……………………….......................………….......

โรงเรียน

ความสัมพันธ์ : ………………………….............................
Email : ………….......................................
หมายเลขโทรศัพท์ : ………....………............
Fax:…………………………….......................
ข้อมูลคุณครูที่ปรึกษำพิเศษ (ถ้ำมี) :
ชื่อ-สกุล :
อายุ:

Email : ……………………….........................……………...
หมายเลขโทรศัพท์: …………………………………………….

เลขที่บัตรประชาชน:

เพศ:

ข้อจากัดด้านอาหาร
โรงเรียน

ศาสนา:

กรณีฉุกเฉินติดต่อ
ชื่อ-สกุล: ……………………….......................………….......
ความสัมพันธ์ : ………………………….............................

Email : ………….......................................
หมายเลขโทรศัพท์ : ………....………............
Fax:…………………………….......................

Email : ……………………….........................……………...
หมายเลขโทรศัพท์: …………………………………………….
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รูปแบบบทคัดย่อ
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงงาน ......................................................................................................................
ชื่อนักเรียน …………………………………………..…………………….........................…………..
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………..........................……………..
โรงเรียน……………………………………………………………………................................……….……
ที่อยู่ ..................................................................................................................................
โทรศัพท์…………………...............…………….. โทรสาร ………………............……………….……
สาขาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ.............................................................................................

ส่วนที่ 2 เนื้อความบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
..................................................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................
ให้จัดทำบทคัดย่อเป็นภำษำไทย ซึ่งควรมีรำยละเอียด ดังนี้
- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีดาเนินการโดยสังเขป
- ผลของการศึกษาค้นคว้า การเสนอคาตอบให้แก่ปัญหาที่ศึกษาค้นคว้า หรือการค้นพบ
- ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นหลัก (ถ้ามี)
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา
3. เอกสารแสดงการได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดต่างๆ (ภาพถ่าย/ใบประกาศนียบัตร/อื่นๆ)
กำรสมัคร
ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยทาง E-mail :
kedwadee@nsm.or.th/ nopparat_p@nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 1441, 1444
(เกศวดี, นพรัตน์) ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2561
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