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ใบสมัคร 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 

ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม 
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 

1. หน่วยงานที่สมัคร:  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา............................................................ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม: 
2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ/ อวท. (ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานโครงการ) 

1) ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหาร:  
ต าแหน่ง:  โทรศัพท์:  โทรศัพท์มือถือ: 
อีเมล:์  ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

2) ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (1):  
ต าแหน่ง: โทรศัพท์:  โทรศัพท์มือถือ: 
อีเมล:์  ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

3) ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน (2):  
ต าแหน่ง: โทรศัพท์:  โทรศัพท์มือถือ: 
อีเมล:์  ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

4) ชื่อ-นามสกุล พขร. (ถ้าม)ี:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

2.2 สถานศึกษา (ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ นักศึกษา กศน.) 
ทีมที่ 

1 
ชื่อโครงงาน:   
กศน.อ าเภอ/เขต:     จังหวัด:   
1) ชื่อ-นามสกุล ครูที่ปรึกษาโครงงาน (1): 
ต าแหน่ง:   โทรศัพท:์                       โทรศัพท์มือถือ:  
อีเมล์:   ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
2) ชื่อ-นามสกุล ครูที่ปรึกษาโครงงาน (2): 
ต าแหน่ง:   โทรศัพท:์                       โทรศัพท์มือถือ:  
อีเมล์:   ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง  
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ข้อมูลผู้สมัครทีมที่ 1 (ต่อ) 
 3) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (1):  

ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
4) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (2):  
ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
5) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (3):  
ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
6) ชื่อ-นามสกุล พขร. (ถ้ามี): 
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

ทีมที่ 
2 

ชื่อโครงงาน:   
กศน.อ าเภอ/เขต:     จังหวัด:   
1) ชื่อ-นามสกุล ครูที่ปรึกษาโครงงาน (1):  
ต าแหน่ง:   โทรศัพท:์                       โทรศัพท์มือถือ:  
อีเมล์:   ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
2) ชื่อ-นามสกุล ครูที่ปรึกษาโครงงาน (2):  
ต าแหน่ง:   โทรศัพท:์                       โทรศัพท์มือถือ:  
อีเมล์:   ศาสนา:  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
3) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (1):  
ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
4) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (2):  
ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
5) ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา (3):  
ศาสนา:                                          ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 
6) ชื่อ-นามสกุล พขร. (ถ้ามี):  
ที่พัก:   พักที่หอพัก ศว. (พักได้ 2 คืน 17-18 ส.ค. 62)         จัดหาที่พักเอง 

 รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (กรุณาส่งแบบ EMS เพ่ือป้องกันการสูญหาย) 
ส่งใบสมัครและรายงานฉบับสมบรูณ์ของโครงงานแต่ละทีม โครงงานละ 5 เล่ม ไปที:่ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
เลขที่ 928 ถนนสขุุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 

ภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) หากไม่ส่งตามที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมายเหตุ  

1) โปรดระบุค าน าหน้านามให้ชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (word/pdf) ได้จากเว็บไซต์ของศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
(www.sciplanet.org)      

2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีหอพักจ านวนจ ากัด (ชาย 80 คน/หญิง 50 คน) จึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่สมคัรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนได้
เข้าพักก่อน ทั้งนี้ ผู้จัดได้แนบข้อมลูที่พักใกล้เคียง ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
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หมายเหตุ (ต่อ) 
3) ข้อมูลการลงทะเบียนจะยึดจากใบสมัครเท่าน้ัน โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4) ผู้จัดจะตอบผลการรับสมัครทางอีเมล์ของผู้ประสานงานและอีเมล์ของครูที่ปรึกษาที่แจ้งไวใ้นใบสมัครนี้ 
5) ตัวแทนนักศึกษา กศน. 1 คนของแต่ละทีม โปรดเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ใบ เพื่อรับเงินรางวัลหลังการประกวด 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  
นางสาวพรทิพย์ สกลกูล  
ผู้ประสานงานการประกวดระดับประเทศ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 1198 มือถือ: 08 1583 5992 อีเมล์: porntip.sce@gmail.com

 

ส่วนน้ี ส าหรับผู้จัดเท่านั้น 
1) วัน/เวลา รับเอกสาร........................................................................ ใบสมัครเลขที่.................. 
2) ข้อมูลในใบสมัครครบถ้วน อ่านง่าย ชัดเจน    ใช่   ไม่ใช่ 
3) มีรายงานโครงงานฉบบัสมบูรณ ์โครงงานละ 5 เล่ม   ใช่   ไม่ใช่ 
4) ได้รับใบสมัครและเอกสารรายงานภายในวัน/เวลาที่ก าหนด  ใช่   ไม่ใช่ 
5) การสมัครครบถ้วนสมบูรณ ์     ใช่   ไม่ใช่ 
6) จ านวนผู้จองหอพักทั้งหมด..........................คน เป็นชาย....................คน/ หญิง.....................คน 
 สามารถเข้าพักหอพัก ศว. ได้..................คน เป็นชาย....................คน/ หญิง.....................คน 
 ไม่สามารถเข้าพักหอพัก ศว. ได้..............คน 
 ไม่มีการจองหอพัก 

7) วันที่แจ้งผลการรับสมัคร.............................................................. /ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจรับการสมัคร 

 
 


