
๑ 

 

ติดรูปถ่าย 
๑.๕ น้ิว 

 
       ใบสมัครเข้าร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน 

                Junior  Science  Talent  Project (JSTP) 
 

รหัสประจําตัวผู้สมัคร  � � - � � � 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 

ข้อมูลในใบสมัครน้ีถือเป็นข้อมูลปกปิดเพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการเท่าน้ัน กรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง  
*เพ่ือประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน  หากเน้ือท่ีไม่เพียงพอ  สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ............................................................... นามสกุล ........................................................... 
 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน  � - � � � � - � � � � � - � � - � 
 

ชื่อเล่น .................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................................... อายุ ....................... ปี 
งานอดิเรก .................................................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล บิดา .................................................................................. อาชีพ ........................................................ 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .............................................................................. อาชีพ ......................................................... 
จํานวนพ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา ......................... คน  ท่านเป็นคนท่ี ...................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขท่ี .................. หมู่ท่ี ...................... ซอย ......................................... 
หมู่บ้าน ............................... ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ............................................................ 
อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 
โทรศัพท์บ้าน .................................. โทรศัพท์มือถือ ............................................ โทรสาร ....................................... 
e-mail ....................................................................................................................................................................... 
ผู้ปกครองท่ีสามารถติดต่อได้ ชื่อ-นามสกุล .......................................................... เก่ียวข้องเป็น ................................ 
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก ......................................................................................................................................... 
 

๒. การศึกษา 

 

๑. ขณะน้ีกําลังศึกษาในระดับชั้น  � ม.๑   � ม.๒   � ม.๓   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ................... 
โรงเรียน ..................................................................................................................................................................... 
อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ........................................................................................... 
พร้อมแนบสําเนาใบรับรองผลการศึกษา 



๒ 

๒. สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียน ................................................................................................. 
อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ...................................................  
พร้อมแนบสําเนาใบรับรองผลการศึกษา 
๓. ผลการศึกษาย้อนหลัง  
    กรุณากรอกผลการศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี จากระดับท่ีท่านกําลังศึกษา 
      ภาคการศึกษา 
    วิชา 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย ต้น ปลาย 

คณิตศาสตร์             
วิทยาศาสตร์             
ภาษาอังกฤษ             

ผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมรวมทุกรายวิชา             

 

๓. การเรียนพิเศษและกิจกรรมนอกเหนือการเรียน 

 

๑. ปัจจุบัน ท่านได้เรียนพิเศษหรือไม่  เรียนวิชาใดบ้าง .............................................................................................. 
เหตุผลท่ีเรียน ............................................................................................................................................................. 
๒. ท่านใช้เวลาเรียนพิเศษประมาณ ...................................... ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๓. กิจกรรมท่ีท่านใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนและการเรียนพิเศษ (ถ้ามีโปรดระบุ) ............................................... 
................................................................................................................................................................................... 
๔. ในช่วง ๓ เดือนท่ีผ่านมา ท่านอ่านหนังสืออะไรบ้าง จํานวนก่ีเล่ม และท่านชอบเรื่อง/เล่มไหนมากท่ีสุด 
โปรดระบุ ................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
๕. ท่านเคยมีความเห็นทางด้านวิชาการ/การเรียน ขัดแย้งกับครู/อาจารย์/เพ่ือน หรือไม่?  
(ถ้ามี โปรดยกตัวอย่างเหตุการณ์) และท่านมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งน้ันอย่างไร  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
๖. กรุณาเขียนเล่าความเป็นตัวของท่านท่ีต้องการให้กรรมการทราบ  และในรอบหน่ึงปีท่ีผ่านมาท่านได้เรียนรู้
อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 



๓ 

๗. ท่านคิดว่าท่านมีความสามารถพิเศษในด้านใดบ้าง (เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ เกมคอมพิวเตอร์ หมากรุก ฯลฯ)  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
๘. ท่านมุ่งหวัง/มีความฝัน/ความต้องการท่ีจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต ............................................................. 
เหตุผล ....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

๔. กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์/โครงงาน/งานประดิษฐ์/กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา 

 

ทางโครงการฯเข้าใจดีว่า เด็กและเยาวชนแต่ละคน มีโอกาสท่ีจะเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์หรือร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ไม่เท่ากัน ดังน้ันข้อมูลส่วนน้ีจึงเป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่าน้ัน  

๑. ท่านเคยทําโครงงานหรือมีผลงานด้านโครงงานหรืองานประดิษฐ์หรือไม่  
(ไม่จําเป็นต้องเคยส่งประกวด อาจจะเป็นงานท่ีทําท่ีโรงเรียนหรือทําเป็นงานอดิเรกท่ีบ้านก็ได้)  � เคย  � ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดแสดงตัวอย่าง  พร้อมแนบสําเนาหลักฐานของผลงานหรือรางวัล 
๑.๑. โครงงานเรื่อง .................................................................................................................................................... 
จํานวนผู้ร่วมงาน .............. คน  หน้าท่ีรับผิดชอบของตัวท่าน .................................................................................... 
นําเสนอในงาน ................................................................................................................... ปี พ.ศ. .......................... 
จัดโดย ....................................................................................... ผลท่ีได้รับ .............................................................. 
๑.๒. โครงงานเรื่อง .................................................................................................................................................... 
จํานวนผู้ร่วมงาน .............. คน  หน้าท่ีรับผิดชอบของตัวท่าน .................................................................................... 
นําเสนอในงาน ................................................................................................................... ปี พ.ศ. .......................... 
จัดโดย ....................................................................................... ผลท่ีได้รับ .............................................................. 
๑.๓. โครงงานเรื่อง .................................................................................................................................................... 
จํานวนผู้ร่วมงาน .............. คน  หน้าท่ีรับผิดชอบของตัวท่าน .................................................................................... 
นําเสนอในงาน ................................................................................................................... ปี พ.ศ. .......................... 
จัดโดย ....................................................................................... ผลท่ีได้รับ .............................................................. 
๑.๔. โครงงานเรื่อง .................................................................................................................................................... 
จํานวนผู้ร่วมงาน .............. คน  หน้าท่ีรับผิดชอบของตัวท่าน .................................................................................... 
นําเสนอในงาน ................................................................................................................... ปี พ.ศ. .......................... 
จัดโดย ....................................................................................... ผลท่ีได้รับ .............................................................. 



๔ 

จากข้อมูลข้างต้น    โปรดเลือกผลงานท่ีท่านภูมิใจหรืออยากนําเสนอให้กรรมการทราบมากท่ีสุด  ๑  ผลงาน   โดย
เขียนเล่ารายละเอียดว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้ทํา มีแนวคิดอย่างไร  วิธีการทํางานเป็นอย่างไร  ผลงานท่ีได้เป็นอย่างไร  
พอใจหรือไม่ (สามารถเขียนเพ่ิมในกระดาษ A4  แต่ไม่ควรเกิน ๑ หน้า) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
๒. ประสบการณ์การร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การจัด/เข้าชมนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบความรู้ การแข่งขันทางวิชาการฯลฯ พร้อมแนบสําเนา
หลักฐาน 

๒.๑. กิจกรรม .......................................................................................................................... ปี พ.ศ. ..................... 
จัดโดย ....................................................................................................................................................................... 
รางวัล/ความรู้/ข้อคิดท่ีได้รับ....................................................................................................................................... 
๒.๒. กิจกรรม .......................................................................................................................... ปี พ.ศ. ..................... 
จัดโดย ....................................................................................................................................................................... 
รางวัล/ความรู้/ข้อคิดท่ีได้รับ.......................................................................................................................................
๒.๓. กิจกรรม .......................................................................................................................... ปี พ.ศ. ..................... 
จัดโดย ....................................................................................................................................................................... 
รางวัล/ความรู้/ข้อคิดท่ีได้รับ....................................................................................................................................... 



๕ 

๕. คําถามทางวิทยาศาสตร์ 

 

กรุณาเลือกเขียนตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์จํานวน  ๓  ข้อ  จากข้อคําถามท่ีกําหนดให้ด้านล่างน้ี   
ทางคณะกรรมการมุ่งให้ความสนใจในวิธีการคิดและการอธิบายคําตอบ  โดยบางคําถามอาจไม่มีคําตอบท่ีถูกหรือผิด   
ขอให้เขียนจากความคิดของตัวเอง  ไม่คัดลอกมาจากบุคคลอ่ืนหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน  
 

๑. สถานีวิจัยอวกาศอันไกลโพ้นได้มีการตรวจพบสัญญาณรบกวนจากอวกาศ  ซ่ึงภายหลังการขยายสัญญาณพบว่า
เป็นสัญญาณจากคลื่นสมองของสิ่งมีชีวิตท่ีปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ดวงหน่ึง    ทําให้เชื่อได้ว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าว 
มีอารยธรรม  มีสติปัญญาและสามารถสื่อสารได้ด้วยประสาทสัมผัสพ้ืนฐานคล้ายมนุษย์  อย่างไรก็ตาม  เราไม่มี
ความรู้เก่ียวกับชีวิต ความเป็นอยู่และนิสัยใจคอ และระดับความเจริญทางอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้ี 
   สํานักงานอวกาศได้ลงความเห็น ท่ีจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตดังกล่าว  เพ่ือการอยู่ร่วมกันในอวกาศอย่างสันติ  
การสื่อสารจะใช้สัญญาณภาพหรือสัญลักษณ์สองมิติเป็นสื่อ โดยจะนําไปเข้ารหัสและส่งเป็นสัญญาณดิจิทัลกลับไป 
ในอวกาศ ท่านในฐานะของนักวิทยาศาสตร์และนักนิรุกติศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้สร้างสัญญาณสองมิติดังกล่าวข้ึน 
เพ่ือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวน้ัน จํานวน ๓ ภาพ ใจความของสัญญาณภาพดังกล่าวมีดังน้ีตามลําดับ 

๑) มนุษย์โลกมีสองเพศ ชาย และหญิง  
๒) มนุษย์โลกมีความสูงเฉลี่ย ๑๗๐ เซนติเมตร และหนัก ๖๐ กิโลกรัม  
๓) เราต้องการเป็นมิตร 

  ให้วาดสัญญาณภาพหรือสัญลักษณ์ท้ังสาม ลงในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให้  และอธิบายประกอบคําตอบสั้นๆ ไม่เกินภาพละ
๓ บรรทัด 
ข้อแนะนําเพ่ิมเติม อย่าลืมว่า ผู้รับสัญญาณไม่ใช่มนุษย์ และอาจไม่เข้าใจสัญลักษณ์พ้ืนฐานสากลของมนุษย์ เช่น 
หัวใจคือความรัก kg คือหน่วยของนํ้าหนัก เป็นต้น 
 

 
 

ภาพ ๑ ภาพ ๒ ภาพ ๓ 



๖ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 
๒. จากโจทย์ข้อก่อนหน้า ให้ท่านคิดว่า ยังมีข้อความอะไรอีกท่ีควรส่งไปกับการสื่อสารในครั้งน้ี ให้ท่านวาดภาพ
สัญลักษณ์ข้อความดังกล่าวอีก ๓ ภาพ พร้อมอธิบายประกอบไม่เกิน ๕ บรรทัด 
 

 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ภาพ ๑ ภาพ ๒ ภาพ ๓ 



๗ 

๓. เติมคําหรือสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมท่ีว่างอยู่ เพ่ือให้ชุดสมการและอสมการน้ีเป็นจริง โดย 
๑) คํา หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแต่ละช่องต้องไม่ซํ้ากัน 
๒) ท่านสามารถอธิบายคําตอบของท่าน ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด 

 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

นํ้า 

ไฟ 



๘ 

๔. ให้ท่านออกแบบท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในท้องถ่ินของท่านในอีก ๑๐ ปี ๕๐๐ ปี และ ๑,๐๐๐ ปีข้างหน้า พร้อม
อธิบายประกอบไม่เกิน ๕ บรรทัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
๕. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายประการ การปล่อยประทีปโคม
ลอยคือหน่ึงในน้ัน อย่างไรก็ตาม การปล่อยโคมลอยอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังจะเห็นได้ในข่าว เช่น เม่ือโคมลอยตกลง
อาคารบ้านเรือน ทําให้เกิดเพลิงไหม้ หากท่านได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลให้แก้ปัญหาจากโคมลอยน้ี ท่านจะใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาน้ีอย่างไร ให้อธิบายไม่เกิน ๖ บรรทัด  อาจวาดรูปประกอบได้หาก
จําเป็น 
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................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



๙ 

๖. โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจ 

 

 กรุณาเขียนเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจท่ีจะศึกษามาจํานวน ๑ เรื่อง โดยบรรยายถึงความเป็นมาของ
เรื่องดังกล่าว  ข้อเท็จจริงหรือแนวคิดท่ีมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน  พร้อมอธิบายความสําคัญและแนวทางใน
การดําเนินงาน ขอให้เขียนจากความคิด  ความสนใจของตัวเองและใช้สํานวนของตัวเอง  อย่าลอกผู้สมัคร/บุคคลอ่ืน
หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากพบว่าเรื่องท่ีเขียนมาเหมือนหรือคล้ายกัน  (สามารถ
เขียนเพ่ิมในกระดาษ A4 แต่ไม่ควรเกิน ๒ หน้า) 

 

หัวข้อโครงงาน ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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รายละเอียดของโครงงาน 
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๑๐ 

๗. ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฯ 

๑. ท่านเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนหรือไม่ 
 � ไม่เคย 
 � เคย สมัครเม่ือ ปี...................... ผล............................................................................................... 
๒. ท่านได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ จาก 
 � อาจารย์  � บิดา/มารดา   � เพ่ือนร่วมโรงเรียน  

� หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์  โปรดระบุ ............................. � เว็บไซต์  โปรดระบุ ....................... 
 � อ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................................ 
๓. ผู้ใดมีส่วนสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้ท่านตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 � ตนเอง  � บิดา/มารดา   � อาจารย์               

� เพ่ือน   � อ่ืนๆ  โปรดระบุ ........................................................... 
 

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้สมัคร 
( ................................................................... ) 

         วันท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ. ............ 

 
ข้ันตอนการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
• เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นข้อมูลท่ีทําให้คณะกรรมการได้รู้จักผู้สมัครมากท่ีสุด 

• คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร  เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์จะจัดท่ีส่วนกลาง        
และส่วนภูมิภาค ตามภูมิลําเนาท่ีผู้สมัครอาศัยอยู่ 

• ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ท้ังสิ้น 

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเอกสารแนบอ่ืนๆ เช่น  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา  โครงงานวิทยาศาสตร์/งานประดิษฐ์
รายละเอียดของโครงงานวิทยาศาสตร์ และสําเนาเอกสารต่างๆ มาท่ี  

� โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร) 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.nstda.or.th/jstp 
ปิดรับใบสมัคร วันท่ี  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  
(ดูจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

ใบสมัครสามารถถ่ายสําเนาเพ่ิมได้ 


