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การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถมศึกษา 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล  
 การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการศึกษาระดบัสูงข้ึนไป ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันา
กาํลงัคนของประเทศในอนาคต ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
และมีความกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศ การพฒันาดา้นต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน 
ดงันั้นในปัจจุบนัรัฐบาลจึงใหก้ารสนบัสนุนการพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์เป็นสาํคญัโดยส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน และเน้นให้นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์และทดลองปฏิบติัอย่างมีเหตุผลด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ 
และนําความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจาํวนัได ้ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้รักวิทยาศาสตร์และเรียน
วิทยาศาสตร์อยา่งสนุก จึงสมควรจดัใหมี้การประกวดส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในงานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดคน้ควา้และผลิตส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือในการทาํงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกนกัประดิษฐ ์                    
2.3 เพ่ือส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีเหตุผลและใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 

3. เป้าหมาย 
3.1 ดา้นปริมาณ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขตการศึกษาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ ส่งผล

งานส่ิงประดิษฐป์ระเภททีมไม่เกิน 3 คน เขา้ร่วมประกวดไม่ตํ่ากวา่ 200 ช้ิน 

3.2 ดา้นคุณภาพ ไดผ้ลงานส่ิงประดิษฐ์ตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดให ้และมีเป้าหมายใหน้กัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
กาํหนดการท่ีแน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนยภ์ูมิภาคเป็นผูก้าํหนดโดยใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลา ดงัน้ี  
4.1 เตรียมการระหวา่งเดือน  เมษายน  ถึงเดือน มิถุนายน 2565 
4.2 การดาํเนินการประกวด 

4.2.1 รอบคดัเลือก  (ตามประกาศของแต่ละศูนยภู์มิภาค)  
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตดัสินเดือนสิงหาคม 2565  
4.2.3 จดันิทรรศการแสดงผลงานท่ีชนะการประกวดในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์  

5. แนวทางการดำเนินการ 
5.1 นิยามส่ิงประดิษฐ์ 

5.1.1 ความหมายส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์   
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การพฒันา การปรับปรุงหรือ การทาํข้ึนใหม่ท่ีมีปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใชส้อย ส่ิงของเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรกลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวกใน
การใช ้ลดตน้ทุนหรือลดงาน เป็นตน้ 
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5.1.2 ความแตกต่างระหว่างโครงงานวิทยาศาสตร์กบัส่ิงประดิษฐ ์
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงถึงการดาํเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การตั้ ง

สมมุติฐาน การวางแผน ออกแบบการทดลอง การทดลอง การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล โครงงาน
วิทยาศาสตร์จะตอ้งมีรายงานซ่ึงประกอบด้วย  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ มีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุน ไม่จาํเป็นตอ้งมี
ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งไดม้าจดัแสดง         

ส่ิงประดิษฐ์ เป็นการใช้ทักษะฝีมือความชํานาญ ไม่จําเป็นต้องมีรายงาน  แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ  
ประสิทธิภาพการทาํผลงานของส่ิงท่ีประดิษฐ์ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีเอกสาร การออกแบบ แนวคิดประกอบ เพ่ิม
ความเขา้ใจดว้ยกไ็ด ้ 

โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์
1. เร่ิมจากหาสมมุติฐาน  สาเหตุ วตัถุประสงค ์

 
2. ดาํเนินการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ผลงาน เป็นรายงานทางวิชาการ และ / หรือ
ผลิตภณัฑ ์

4. มีขอ้มูลทางวิชาการ ทฤษฎีสนบัสนุน 

1. เร่ิมจากการคิด พฒันา ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู ่
หรือสร้างสรรคใ์หม่ 
2. ใชท้กัษะ  ฝีมือ 
3. ผลงานเป็นผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
ฯลฯ เป็นรูปธรรม 

4. ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลทางวิชาการ
สนบัสนุนกไ็ด ้

5.2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงประดิษฐ์ 
5.2.1 การทาํ สร้าง หรือผลิตอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองจกัรกล  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทาํมาจากวสัดุใด ๆ ก็ได ้
5.2.2 ตอ้งไม่มีช่ือหรือรูปลกัษณ์ ท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ศาสนา สงัคมหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงจะมี

ผลกระทบในทางท่ีเส่ือมเสีย 

5.3 ขั้นเตรียมงาน 
 5.3.1 จดัทาํโครงการเสนอขอรับอนุมติัจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
 5.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกวด 

5.3.3 ส่งหนงัสือเชิญหน่วยงานต่างๆ ทุกสงักดัให้นกัเรียนส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์เขา้ประกวด  
 5.3.4 ติดต่อกรรมการผูต้ดัสินพร้อมทาํหนงัสือเชิญถึงตน้สงักดั 

5.4 ขั้นดําเนินงาน 
 5.4.1 ประชุมเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการประกวด  เตรียมพิธีการ ฯลฯ 
 5.4.2 ประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสินเพ่ือพิจารณาเกณฑก์ารตดัสิน 
 5.4.3 ดาํเนินการประกวดและประกาศผล 

5.4.4 นกัเรียนท่ีชนะการประกวดรับรางวลัและเกียรติบตัรในงานสัปดาห์      วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
5.4.5 จดันิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ชนะการประกวดในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

6. งบประมาณ 
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
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7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

และ องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

8. การติดตามประเมินผล 
 8.1 สงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 8.2 ติดตามจากแบบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 
 8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นกัเรียนมีความสนใจติดตามความเคล่ือนไหวทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ๆ มากข้ึน 
9.2 นกัเรียนมีประสบการณ์ในการคิดแกปั้ญหาดว้ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
9.3 นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถมศึกษา 

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

1. กติกา ข้อกำหนดของการประกวด 
1.1 ประเภทการประกวด 
 สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เท่านั้น เป็นการประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน   

 1.2 การสมัคร 

1.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด 
  - เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    
  - สมคัรเป็นทีมๆ ละ 3 คน 

1.2.2 จํานวนท่ีรับสมัคร    ส่งผลงานไดโ้รงเรียนละไม่เกิน 3 ช้ิน    

1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภ์าค ท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร   

1.2.4 สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัคร  

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

และ องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)                                                                                          
(ศูนย์ภูมิภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

1.2.5 วธีิการสมัคร 
1. สมคัรทางระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
2. จดัเตรียมรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ์ (ยงัไม่ตอ้งส่งช้ินงานจริง) เช่น ช่ือส่ิงประดิษฐ์ ส่วนประกอบ การทาํงาน 

การใชป้ระโยชน์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ์นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพร่างให้เห็น
รูปร่าง สดัส่วน  เพียงพอท่ีจะเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกได ้

1.2.6 วธีิการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
- ใหส่้งทางไปรษณีย ์ (วงเลบ็มุมซองวา่ ส่งเอกสารรายละเอียดส่ิงประดิษฐฯ์)  ทั้งน้ีคณะกรรมการจะถือวนั

ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั  หรือ  
- ส่งเป็นไฟล ์pdf ทางอีเมลตามท่ีแต่ละศูนยภ์ูมิภาคกาํหนด  

1.3 ข้อกําหนดและเง่ือนไขการส่งผลงาน 
1.3.1 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
1.3.2 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3.3 ไม่จาํกดัประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ ์  
1.3.4 แต่ละโรงเรียนส่งผลงานไดไ้ม่เกิน 3 ช้ิน 
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1.4 วธีิการดําเนินงาน   จดัการประกวดเป็น 2 รอบ 
1.4.1 รอบคดัเลือก   ภายหลงัการแจง้ความจาํนงเขา้ร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์แลว้   ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัส่งเอกสาร

รายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ (ยงัไม่ตอ้งส่งช้ินงานจริง) มายงัคณะกรรมการพิจารณารอบคดัเลือกท่ีศูนยภ์าคท่ีจดั
กิจกรรมภายในกาํหนดเวลา  และคณะกรรมการจะคดัเลือกส่ิงประดิษฐท่ี์มีคะแนนประเมินตามเกณฑ ์เขา้สู่การพิจารณาในรอบตดัสิน 

1.4.2 รอบตดัสิน   คณะกรรมการพิจารณาจากช้ินงานส่ิงประดิษฐ์  และเอกสารรายละเอียดผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบั
สมบูรณ์ การจดัแสดง การนาํเสนอและตอบขอ้ซกัถาม แลว้พิจารณาตดัสินส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัท่ี 1 2 3 และรางวลั ชมเชย 2 รางวลั  

1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ของศูนยภู์มิภาคท่ีจดักิจกรรม  และกรรมการร่วมจากภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังน้ี            
2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัดุ  (หาง่าย  ประหยดั  คุม้ค่า  และราคาถูก)  
2.3 เทคนิคการผลิต  (ขนาด องคป์ระกอบ ความชดัเจน ความสวยงาม ความคงทน ความสอดคลอ้งของภาพและเสียง) 
2.4 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ ์ 

3. รางวัล  
      ระดับประถมศึกษา  ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะไดรั้บรางวลัดงัน้ี  

 รางวลัท่ี 1  ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ  
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    

  4. แผนการดำเนินกิจกรรม วนัเวลาขึ้นอยูก่บัการจดักิจกรรมของแต่ละศูนยภ์าค     
................ รับสมคัร   
................ ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัร(ศูนยภ์าคท่ีจดักิจกรรมจะแจง้ใหท้ราบ) 
................ ผูส้มคัรส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม    
................ วนัสุดทา้ยของการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ 
................ ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ผูส้มคัรนาํส่ง 
................ ประกาศช่ือทีมโรงเรียนท่ีผา่นรอบคดัเลือก 
................ ทุกทีมท่ีผา่นรอบคดัเลือกเขา้สู่รอบตดัสินจดัแสดงส่ิงประดิษฐแ์ละประกวดรอบตดัสิน และนาํเสนอส่ิงประดิษฐด์ว้ย

วาจาและตอบคาํถามของคณะกรรรมการ 
................ ประกาศผลผูช้นะการประกวด      

***   แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานฯ ติดตามกําหนดการของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย    
ระดับประถมศึกษา   

***************************** 
1. ช่ือส่ิงประดิษฐ ์..................................................................................................................................................................................... 
2. รายละเอียดสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา ..............................................................................................................................สงักดั............................................ 
ท่ีอยู.่.................................................................................................. ตาํบล/แขวง.............................................................................. 
อาํเภอ/เขต................................................................ จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
โทรศพัท ์................................................................................... โทรสาร........................................................................................... 

3. ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร 
3.1 ช่ือ – สกลุ ..................................................................................................................... วนั-เดือน-ปี เกิด..................................... 

เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................................................... ชั้นประถมศึกษาปีท่ี .............................. 
โทรศพัท ์........................................................... E-mail .............................................................................................................. 

3.2 ช่ือ – สกลุ ..................................................................................................................... วนั-เดือน-ปี เกิด..................................... 
เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................................................... ชั้นประถมศึกษาปีท่ี .............................. 
โทรศพัท ์........................................................... E-mail .............................................................................................................. 

3.3 ช่ือ – สกลุ ..................................................................................................................... วนั-เดือน-ปี เกิด..................................... 
เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................................................... ชั้นประถมศึกษาปี.................................. 
โทรศพัท ์..................................................................... E-mail .................................................................................................... 

4. อาจารยท่ี์ปรึกษา....................................................................................................................................................................................   
            โทรศพัท ์..................................................................... E-mail ..................................................................................................... 
 โรงเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา และนักเรียนท่ีส่งผลงาน ได้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการประกวดคร้ังน้ีและยินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และขอรับรองว่าโครงงานท่ีส่งประกวดนี้เป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่/พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุ
รายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คัดลอก เลียนแบบ ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน และ
ยอมรับวา่ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยนิดีปฏิบัตติามคาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุก
กรณี    
                    ลงช่ือผูส้มคัร 1. ....................................................................     

    (.......................................................................)  ตวับรรจง 
          2. ....................................................................  

    (.......................................................................) ตวับรรจง 
                  3. ....................................................................     
                                             (.......................................................................) ตวับรรจง           
                       ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา ......................................................................... 
                (.......................................................................) ตวับรรจง 

                        ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา ....................................................................... 
             พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)  (.......................................................................) ตวับรรจง 

                                                                                       วนัท่ี ............ เดือน .................. พ.ศ. .......... 


