
ใบสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก                                
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

เรื่อง   ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่ม
จังหวัดสนุก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย     
สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ในการนี้โรงเรียน ………………………………………………. 
ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...............................................................................โทรสาร................................ .................................... 
ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (โปรดกาเครื่องหมาย  หน้าชื่อกิจกรรมและวันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ก าหนดให้แต่ละโรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม และสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 
20 คน/กิจกรรม)    

ชื่อกิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

กิจกรรมระดับประถมศึกษา   
 น้ าจ๋า อย่าเสีย   22 ธ.ค. 61   23 ธ.ค. 61 

กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    

 Robot Racing   14-15 ม.ค. 62   16-17 ม.ค. 62 
 สบู่น้อยร้อยล้าน   26 ม.ค. 62   สัญจร 

กิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    

      วัสดุฉลาด   8 ธ.ค. 61   9 ธ.ค.  62 
 Biogas-Man   19 ม.ค. 62   20 ม.ค. 62 
 ปลาจ๋า ฉันตามหาชื่อเธอ   19 ม.ค. 62   20 ม.ค. 62 
 สร้างบ้านต้านโลกร้อน   26 ม.ค. 62   สัญจร 
 Fun Mushoom Box   26 ม.ค. 62   27 ม.ค. 62 
 ชุบชีวิตต้นข้าว   30 ม.ค. 62   31 ม.ค. 62 
 สืบจากเห็ด   22 พ.ค. 62   23 พ.ค. 62 
 ภารกิจพิชิตน้ าเสีย   22 พ.ค. 62   23 พ.ค. 62 
 ผิวสวยด้วยสมุนไพร   22 พ.ค. 62   23 พ.ค. 62 
 ยอดพลังโซล่าเซลล์   8 มิ.ย. 62   สัญจร 
 โรบอทน้อยลงเนิน   8 มิ.ย. 62   สัญจร 
 ยอดนักสืบดิน   สัญจร   สัญจร 
 

โปรดพลิกด้านหลัง 



 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้....................................................................................  

ต าแหน่ง..................................................................................โทรศัพท์มือถือ...................... ................................ 

Email ............................................................................................................................. ....เป็นผู้ประสานงาน

กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และทางโรงเรียนยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มาร่วมกิจกกรมของครูและนักเรียน 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 ลงชื่อ........................................................ 

        (.........................................................) 
                                                                  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
หมายเหตุ   -  โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม  http://sci.npu.ac.th หรือ Facebook STEM Education คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพน https://www.facebook.com/STEM-Education-คณะวิทยาศาสตร์-
มหาวิทยาลัยนครพนม-697911433918012/ 

- รับสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561 
- วิธีการรับสมัคร สามารถส่งใบสมัครที่ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ บริหาร

สถานศึกษา โดยสแกนใบสมัครส่งทาง email: STEM.Education.npu@gmail.com หรือ 
Facebook: STEM Education คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

- การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดจากล าดับก่อน-หลัง ในการสมัครทุกช่องทาง 
โดยนับจากวัน-เวลา ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบสมัคร (ตาม e-mail หรือทาง inbox 
facebook) 

- หากกิจกรรมที่ท่านสมัครไว้เต็มแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะติดต่อกลับ
เพ่ือแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/STEM-Education-คณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนครพนม-697911433918012/
https://www.facebook.com/STEM-Education-คณะวิทยาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนครพนม-697911433918012/


 

ขอน าส่งรายชื่ออาจารย์และนักเรียน ส าหรับกิจกรรม...................................................................................ดังนี้  

1. อนุญาตให้อาจารย์  จ านวน.......................คน เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 
1.1  ........................................................................... .............................................................................   
1.2  ............................................................................ ............................................................................   

2. อนุญาตให้นักเรียน  จ านวน.......................คน เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย       
2.1  ...............................................................................................................ระดับชั้น..........................  
2.2 .......................................................................... ......................................ระดับชั้น...........................   
2.3 ................................................................................................................ระดับชั้น...........................   
2.4 ................................................................................. ...............................ระดับชั้น........................... 
2.5 ............................................................................... .................................ระดับชั้น...........................   
2.6 ..................................................................... ...........................................ระดับชั้น...........................   
2.7 ................................................................................ ................................ระดับชั้น...........................    
2.8 .............................................................................. ..................................ระดับชั้น...........................  
2.9 ................................................................................. ...............................ระดับชั้น...........................    
2.10.............................................................................. .................................ระดับชั้น........................... 
2.11 ........................................................................................................... ...ระดับชั้น.......................... 
2.12 ........................................................................................................... ...ระดับชั้น..........................   
2.13 .................................................................................................. .............ระดับชั้น.........................  
2.14 ............................................................................................................. ..ระดับชั้น......................... 
2.15 ......................................................................................................... ......ระดับชั้น........................  
2.16 ............................................................................................................. ..ระดับชั้น.........................  
2.17 .......................................................... .....................................................ระดับชั้น.........................   
2.18 ............................................................................................................ ...ระดับชั้น.........................  
2.19 .......................................................................................................... .....ระดับชั้น.........................   
2.20........................................................................................................ .........ระดับชั้น.........................   

หมายเหตุ   โปรดเขียนตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดท าประกาศนียบัตร 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาฯ ทั้งสิ้น....................................คน  
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2.5 ............................................................................................................. ...ระดับชั้น...........................   
2.6 ............................................................................................................ ....ระดับชั้น...........................   
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2.14 ............................................................................................................. ..ระดับชั้น......................... 
2.15 ...............................................................................................................ระดับชั้น........................  
2.16 ............................................................................................................. ..ระดับชั้น.........................  
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2.18 ............................................................................................................ ...ระดับชั้น.........................  
2.19 .......................................................................................................... .....ระดับชั้น.........................   
2.20............................................................................................................ .....ระดับชั้น.........................   

หมายเหตุ   โปรดเขียนตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดท าประกาศนียบัตร 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาฯ ทั้งสิ้น....................................คน  
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หมายเหตุ   โปรดเขียนตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดท าประกาศนียบัตร 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาฯ ทั้งสิ้น....................................คน  

 

 

 


