
 
 

แบบหนังสือนำส่งรายงานการทำกจิกรรม/ผลงานของนักเรียน 
ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย ์

 
       

วันที่.....30.....เดือน........ธันวาคม................พ.ศ. .....2563....... 

เร่ือง  ขอส่งรายงานการทำกิจกรรม/ผลงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการทำกิจกรรม/ผลงานพร้อมหลักฐาน จำนวน  3 ชุด 

ข้าพเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........รัก โรงเรียน.......................................................ผ่านการ
สอบคัดเลือกรอบแรกลำดับที่....1XX...... เลขประจำตัวสอบ........64XXXXXXX........................... ขอส่งรายงานการทำ
กิจกรรม/ผลงานพร้อมหลักฐานตามรายละเอียดและเงื่อนไขในประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รายละเอียดดังนี้  

 ด้านที ่ 1  จำนวน .........1....... ชิ้น 
 ด้านที ่ 2  จำนวน .........1........ ชิ้น 
 ด้านที ่ 3  จำนวน ................... ชิ้น 
 ด้านที ่ 4  จำนวน .........1........ ชิ้น 
 ด้านที ่ 5  จำนวน ................... ชิ้น 
 ด้านที ่ 6  จำนวน ................... ชิ้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 

   .....................รัก โรงเรียน.................. 

           (..................เด็กชายรัก โรงเรียน....................) 
 
 
 

  

ตวั
อย
า่ง



ด้านที่ 1  ชิ้นที่.....1......... 
แบบรายงานการทำกิจกรรม/ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์/คณติศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 

โครงงานที่ข้าพเจ้า ขา้พเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........รัก โรงเรียน................................... 
ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกลำดับที่....1XX...... เลขประจำตัวสอบ........64XXXXXXX........................... 
ได้เคยทำ มีดังนี้ (ทำเอกสารเพิ่มได้ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้น ถ้านักเรียนไม่มีผลงานดา้นนี้ก็ไม่ต้องรายงาน) 

1. ชื่อโครงงาน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์“ดวงดาวจ าลอง”

2. คำอธิบายเก่ียวกับโครงงานนีโ้ดยย่อ
โครงการนีจ้ดัท าขึน้เพื่อศกึษาหาความรู ้เรื่องจกัรวาลและดวงดาวบนทอ้งฟ้า โดยน าเศษวสัดใุนทอ้งถิ่น เช่น ไมไ้ผ ่

และ วสัดอุื่นๆ เช่น หลอดไฟ กระดาษแข็ง เป็นตน้ มาประดิษฐ์จดัท าเป็นดวงดาวจ าลอง ใชห้ลกัการกระจายแสง 

ผา่นกระดาษทบึที่เจาะรูหรือชอ่งที่แสดงเป็นรูปดวงดาวตา่งๆ 

3. โครงงานนีน้ักเรียนทำคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่ม (ถ้าเปน็กลุ่มระบุด้วยวา่กี่คน)
ท าเป็นกลุม่ สมาชิกทัง้หมด 2 คน 

4. โครงงานนีไ้ด้เคยไปนำเสนอ ไปแสดง หรือเคยได้รับรางวัลใดหรือไม่
เคยน าเสนอในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์และไดร้บัรางวลัชมเชย 

5. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้สง่หลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
 บทคัดย่อโครงงาน
 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

รูปถ่ายขณะเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม
อ่ืน ๆ ได้แก

ต่วั
อย
่าง



 
 

หลักฐานสาหรับผลงานด้านที่ 1 ชิ้นที่ 1 
 
ชื่อโครงงาน: โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ “ดวงดาวจำลอง” 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม: เด็กชายรัก โรงเรียน เด็กชายหนึ่ง น้ำใจดี 
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์ 
ชื่อครูที่ปรึกษา: นายอบรม พ่ึงพา 
 
บทคัดย่อ 
 ดวงดาวจำลอง เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ศึกษาหาความรู้……………..  

ตวั
อย
า่ง



หลักฐานส าหรับผลงานด้านท่ี 1 ชิ้นท่ี 1 

(นาย ธรรมะ สวัสดี)

รองผู้อ านวยการ

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไวเพื่อแสดงวา

เด็กชายรัก โรงเรียน

ไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ระดับชั้น ม.ตน วันที่ xx มีนาคม xxxx 



 
 

ด้านที่ 2 ชิ้นที่......1.......... 
แบบรายงานการทำกิจกรรม/ผลงานที่แสดงว่า  

“นักเรียนเป็นผู้มีความรักและสนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางดา้นคณติศาสตร์/คอมพิวเตอร”์ 
 

 กิจกรรม/ผลงานที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........รัก โรงเรียน................ผ่านการสอบ
คัดเลือกรอบแรกลำดับที่....1XX...... เลขประจำตัวสอบ........64XXXXXXX........................... 
 ได้เคยทำ มีดังนี้ (ทำเอกสารเพิ่มได้ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้น ถ้านักเรียนไม่มีผลงานดา้นนี้ก็ไม่ต้องรายงาน) 
 
1. ชื่อกิจกรรม/ผลงาน 
 การแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

  

  

2. คำอธิบายเก่ียวกับกิจกรรม/ผลงานนีโ้ดยย่อ 
 การแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เป็นการแข่งขันเพื่อหายอดคนเก่งประจำจังหวัด ระดบั

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนวัดไกลสุทธ ิ

 กรุงเทพมหานคร 

  

  

3. กิจกรรม/ผลงานนีน้ักเรียนทำคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่ม (ถ้าเป็นกลุ่มระบุด้วยวา่กี่คน)  
 ทำคนเดียว 

  

4. กิจกรรม/ผลงานนีไ้ด้เคยไปนำเสนอ ไปแสดง หรือเคยได้รับรางวัลใดหรือไม่ 
 ได้รับรางวลัชมเชย 

  

5. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้สง่หลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้  
  สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง 
  รูปถ่ายขณะเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม 
  อ่ืน ๆ ได้แก ่  

 
 

 
  

ตวั
อย
า่ง



หลักฐานส าหรับผลงานด้านท่ี 2 ชิ้นท่ี 1

(นาย พร ปุถุชน) 

ประธานมูลนิธิฯ

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไวเพื่อแสดงวา

เด็กชายรัก โรงเรียน

ไดรับรางวัลชมเชยในการแขงการแขงขันคณิตศาสตรยอดเพชร

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562



 
 

ด้านที่ 4 ชิ้นที่......1........ 
 แบบรายงานการทำกิจกรรม/ผลงานที่แสดงว่า “นักเรียนเปน็ผูม้ีความรู้และสนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูง
ทางดา้นอ่ืนนอกเหนือจากด้านวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร/์คอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง กีฬา ฯลฯ” 
 

 กิจกรรม/ผลงานที่ข้าพเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........รัก โรงเรียน................ผ่านการสอบคัดเลือก
รอบแรกลำดับที่....1XX...... เลขประจำตัวสอบ........64XXXXXXX........................... 
ได้เคยทำ มีดังนี้ (ทำเอกสารเพิ่มได้ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้น ถ้านักเรียนไม่มีผลงานดา้นนี้ก็ไม่ต้องรายงาน) 
 
1. ชื่อกิจกรรม/ผลงาน 
 การแข่งขันแบดมินตนั รุ่นเยาวชน อายุระหวา่ง 12-14 ปี 

  

  

2. คำอธิบายเก่ียวกับกิจกรรม/ผลงานนีโ้ดยย่อ 
 การแข่งขันแบดมินตนั รุ่นเยาวชน อายุระหวา่ง 12-14 ปี จัดขึ้นโดย ชมรมสนามแบดฯประจำจังหวัด 

  

  

  

3. กิจกรรม/ผลงานนีน้ักเรียนทำคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่ม (ถ้าเป็นกลุ่มระบุด้วยวา่กี่คน)  
 ทำคนเดียว 

  

4. กิจกรรม/ผลงานนีไ้ด้เคยไปนำเสนอ ไปแสดง หรือเคยได้รับรางวัลใดหรือไม่ 
 ได้รับรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง 

  

5. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้สง่หลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้  
  สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง 
  รูปถ่ายขณะเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม 
  อ่ืน ๆ ได้แก ่  

 
 
 

ตวั
อย
า่ง



หลักฐานส าหรับผลงานด้านท่ี 4 ชิ้นท่ี 1 




