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คู่มือการเตรียมข้อมูลและวิธีการกรอกแบบฟอร์ม 
เพ่ือส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 

QR Code แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด 
 

ส่วนที่ 1 
ใบสมัครเสนอโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เข้าร่วมโครงการ  Prime Minister's Science Award 2022 
คำอธิบาย  
แบบฟอร์มนี้สำหรับการสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ  Prime Minister's 
Science Award 2022 โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งแบบฟอร์มครั้งนี้  
ทั้งนี้ โครงการฯ จะใช้ข้อมูลตามที่ท่านส่งเข้าระบบเท่านั้น 

1. ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
◻ สมัครผ่านหน่วยงานที่จัดการแข่งขันภายในประเทศ 
◻ สมัครด้วยตนเอง 

2. สาขาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เลือกได้ 1 สาขาเท่านั้น 
◻ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
◻ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
◻ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3. ชื่อโรงเรียน 
4. จังหวัด 
5. ชื่อโครงงาน 
6. กรุณาอัพโหลดบทคัดย่อของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด 
บทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 ใช้อักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 point 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด (ระดับประเทศ) ในประเทศไทย 
โปรดกรอกข้อมูลรางวัลทั้งหมดที่โครงงานนีี้เคยได้รับในเวทีการประกวดระดับประเทศที่จัดโดยหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 
 

1. จำนวนรางวัลที่ได้รับ  
กรอกจำนวนรางวัลที่โครงงานนี้เคยได้รับทั้งหมด โดยกรอกเฉพาะตัวเลข 



คูม่ือการกรอกข้อมลูสมัคร PRIME MINISTER’S SCIENCE AWARD 2022 เยาวชน ม.ปลาย  2 

 

2. กรอกชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อเวทีการประกวด และชื่อหน่วยงานที่จัดการประกวดทั้งหมดที่โครงงานนี้ได้รับ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและใส่หมายเลขหน้าชื่อรางวัลที่ท่านได้รับ เพื่อให้ทราบจำนวนรางวัล เนื่องจาก
คณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นสำคัญ 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในข้อที่ 2. 
 1) รางวัลชนะเลิศเหรยีญทอง จากเวที XXXX ประจำปี 2564 โดยหน่วยงาน YYYY 
 2) รางวัลอันดับที่ 3 จากเวที BBBB 2021 โดยหน่วยงาน AAAA 

3. เอกสารแสดงการได้รับรางวัล 
 ◻ภาพถ่าย 

 ◻ใบประกาศนียบัตร 
 ◻ไม่มี 
 ◻ อ่ืน ๆ 

4. อัพโหลดเอกสารแสดงการได้รับรางวัล  
แยกไฟล์ตามรางวัลที่ได้รับ ถ้ามี 1 รางวัล คือ 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10M อัพโหลดได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น 
หากได้รับรางวัลมากกว่า 5 รางวัล สามารถรวมไฟล์ได้ แต่ต้องระบุชื่อรางวัลให้ชัดเจน ถ้าไม่มีไม่ต้องอัพโหลด 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดในต่างประเทศ 
โปรดกรอกข้อมูลรางวัลทั้งหมดที่โครงงานนี้เคยได้รับรางวัลในการประกวด ในต่างประเทศ 

1. จำนวนเวทีท่ีได้รับรางวัล  
กรอกจำนวนเวทีการประกวดในต่างประเทศที่โครงงานนี้เคยได้รับรางวัลทั้งหมด โดยกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น 

2. กรอกชื่อรางวัลที่ได้รับ ชื่อเวทีการประกวด และชื่อหน่วยงานที่จัดการประกวดทั้งหมดที่โครงงานนี้ได้รับ  
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและใส่หมายเลขหน้าชื่อรางวัลที่ท่านได้รับ เพื่อให้ทราบจำนวนรางวัล เนื่องจาก
คณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นสำคัญ 
และเวทีการประกวดในต่างประเทศจะต้องเป็นเวทีการประกวดที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถ
ค้นหาข้อมูลเวทกีารประกวดนี้ได้จากช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในข้อที่ 2. 
 1) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง จากเวที XXXX 2021 โดยหน่วยงาน YYYY 
 2) รางวัลอันดับที่ 3 จากเวที BBBB 2021 โดยหน่วยงาน AAAA 
 3) รางวัลชมเชย จากเวที UUUU 2022 จากองค์กร CCCC  

3. เอกสารแสดงการได้รับรางวัล 
 ◻ภาพถ่าย 

 ◻ใบประกาศนียบัตร 
 ◻ไม่มี 
 ◻ อ่ืน ๆ 
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4. อัพโหลดเอกสารแสดงการได้รับรางวัล  
แยกไฟล์ตามรางวัลที่ได้รับ ถ้ามี 1 รางวัล คือ 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10M อัพโหลดได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น 
หากได้รับรางวัลมากกว่า 5 รางวัล สามารถรวมไฟล์ได้ แต่ต้องระบุชื่อรางวัลให้ชัดเจน ถ้าไม่มีไม่ต้องอัพโหลด   
โดยอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF หรอื Word เท่านั้น 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเยาวชนที่เป็นเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล 
เยาวชนที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นเยาวชนคนเดียวกับที่เคยได้รับรางวัลและมีหลักฐานปรากฏตามข้อมูลข้างต้น 
1 โครงงานประกอบด้วย เยาวชนไม่เกิน 3 คน 

เยาวชนคนที่ 1 (ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 
1. ชื่อ - สกุล : (นาย นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย ) 

2. เพศ  ◻หญิง  ◻ชาย 
3. อายุ 
4. Email 
5. หมายเลขโทรศัพท์  

เยาวชนคนที่ 2 (ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 
1. ชื่อ - สกุล : (นาย นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย) 

2. เพศ  ◻หญิง  ◻ชาย 
3. อายุ 
4. Email 
5. หมายเลขโทรศัพท ์

เยาวชนคนที่ 3 (ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 
1. ชื่อ - สกุล : (นาย นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย) 

2. เพศ  ◻หญิง  ◻ชาย 
3. อายุ 
4. Email 
5. หมายเลขโทรศัพท ์

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสำหรับครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษาหลัก เป็นครูในโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานฯ (ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 

1. ชื่อ - สกุล :นาย นาง นางสาว 

2. เพศ ◻หญิง  ◻ชาย 
3. อายุ 
4. โรงเรียน 
5. Email 
6. หมายเลขโทรศัพท ์
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ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) (ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 
1. ชื่อ - สกุล :นาย นาง นางสาว  

2. เพศ ◻หญิง  ◻ชาย 
3. อายุ 
4. สถานที่ทำงาน 
5. Email 
6. หมายเลขโทรศัพท ์

 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลสำหรับการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและอ่ืน ๆ  
(ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม) 

1. ชื่อ-สกุล 
2. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 

กรอก เลขที่ หมู่บ้าน ถนน ซอย 
3. ตำบล 
4. อำเภอ 
5. จังหวัด 
6. รหัสไปรษณีย์ 
7. ท่านทราบข่าวการสมัครเข้าร่วมประกวดจากแหล่งใด 

◻หน่วยงานที่เคยเข้าร่วมการประกวด โปรดระบุในส่วนถัดไป 
◻เว็บไซต์ (www.nsm.or.th) 
◻Facebook (NSMThailand) 
◻อ่ืน ๆ โปรดระบุในส่วนถัดไป 

8. แหล่งที่ท่านทราบข่าวการประกวด 

http://www.nsm.or.th/

