
 
 
 
 

ใบสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*********************** 

ชื่อ-นามสกุล..........................................................................ต าแหน่ง................................................................ 
โรงเรียน/สถาบัน..............................................................................สังกัด.......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

1. การแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.1.1 ชื่อ....................................................................................... .............ชั้น..................................... 
1.1.2 ชื่อ..................................................................................... ...............ชั้น..................................... 
1.1.3 ชื่อ..................................................................................... ...............ชั้น..................................... 
***รับจ านวนจ ากัดแค ่12 ทีม เท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมท่ีส่งใบสมัครก่อน) 

2. การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.1.1 ชื่อ............................................................................................ ........ชั้น..................................... 
2.1.2 ชื่อ......................................................................................... ...........ชั้น..................................... 
2.1.3 ชื่อ....................................................................................... .............ชั้น..................................... 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.2.1 ชื่อ...................................................................................... ..............ชั้น..................................... 
2.2.2 ชื่อ...................................................................................... ..............ชั้น..................................... 
2.2.3 ชื่อ........................................................................................... .........ชั้น..................................... 
***รับจ านวนจ ากัดแคร่ะดับละ 15 ทีม (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมท่ีส่งใบสมัครก่อน โรงเรียนสามารถ  

สมัครเข้าแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับ แต่ระดับละ 1 ทีมเท่านั้น) 
3. การแข่งขัน โครงงานคอมพิวเตอร ์ 

(ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
3.1 ชื่อ...................................................................................... .................ชั้น...................................... 
3.2 ชื่อ...................................................................................... .................ชั้น...................................... 
3.3 ชื่อ.......................................................................................................ชั้น...................................... 

 



 
4. การแข่งขัน สุดยอดอัจฉริยะวรรณคดีไทย  

(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเภททีม ทีมละ 2 คน) 
4.1 ระดับประถมศึกษา 
4.1.1 ชื่อ............................................................... .....................................ชั้น..................................... 
4.1.2 ชื่อ........................................................ ............................................ชั้น..................................... 
4.2 ระดับมัธยมศึกษา 
4.2.1 ชื่อ......................................................... ...........................................ชั้น..................................... 
4.2.2 ชื่อ............................................................. .......................................ชั้น..................................... 
***รับจ านวนจ ากัดแคร่ะดับละ 15 ทีม (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมท่ีส่งใบสมัครก่อน โรงเรียนสามารถ  

สมัครเข้าแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับ แต่ระดับละ 1 ทีมเท่านั้น) 
5. การแข่งขัน ตอบค าถามภาษาอังกฤษ 

(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
5.1.1 ชื่อ.................................................... ................................................ชั้น..................................... 
5.1.2 ชื่อ............................................................ ........................................ชั้น..................................... 
5.1.3 ชื่อ....................................................................................................ชั้น.....................................  
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
5.2.1 ชื่อ.................................................... ................................................ชั้น..................................... 
5.2.2 ชื่อ............................................................ ........................................ชั้น..................................... 
5.2.3 ชื่อ....................................................................................................ชั้น................. .................... 
***รับจ านวนจ ากัดแคร่ะดับละ 15 ทีม (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมท่ีส่งใบสมัครก่อน โรงเรียนสามารถ  

สมัครเข้าแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับ แต่ระดับละ 1 ทีมเท่านั้น) 
6. การแข่งขัน การแกะสลักผักเพื่อตกแต่งจานอาหาร  
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
6.1 ชื่อ...................................................................................... ..................ชั้น..................................... 
6.2 ชื่อ......................................................................................... ...............ชั้น..................................... 
6.3 ชื่อ........................................................................................................ชั้น..................................... 
***รับจ านวนจ ากัดแค่ 10 ทมี เท่านัน้ (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับทีมที่ส่งใบสมัครก่อน) 

7. การแข่งขัน เล่านิทาน “หนูน้อยนักเล่านิทาน”  
(ระดับปฐมวัย ประเภทเดี่ยว) 
7.1 เด็กปฐมวัย รุ่นอายุ 3-4 ปี 
7.1.1 ชื่อ................................................................................. ...................ชั้น..................................... 
7.1.2 ชื่อ................................................................ ....................................ชั้น..................................... 
7.1.3 ชื่อ............................................................................... .....................ชั้น..................................... 
 



 
7.2 เด็กปฐมวัย รุ่นอายุ 4-5 ปี 
7.2.1 ชื่อ...................................................................................... .............ชั้น...................................... 
7.2.2 ชื่อ.......................................................................................... .........ชั้น...................................... 
7.2.3 ชื่อ.......................................................................................... .........ชั้น...................................... 
7.3 เด็กปฐมวัย รุ่นอายุ 5-6 ปี 
7.3.1 ชื่อ........................................................................................ ...........ชั้น...................................... 
7.3.2 ชื่อ........................................................................................ ...........ชั้น...................................... 
7.2.3 ชื่อ............................................................................................ .......ชั้น...................................... 

           ***ไม่จ ากัดจ านวน 

9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี “เฉพาะผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญา หรือออทิสติก” 
(ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว) 
9.1 ระดับประถมศึกษา 
9.1.1 ชื่อ........................................................................................ ...........ชั้น...................................... 
9.1.2 ชื่อ................................................................................................... ชั้น...................................... 
***ไม่จ ากัดจ านวน 

 

 

                                                                                        ……………….…………………….. 
                                                                                    (.................................................) 

                                                    ผู้ส่งใบสมัคร 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง) ส่งกลับภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2564 
1. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
2. โทรศัพท์/โทรสาร 035-322084 หรือ 065-9578564  
3. ทางเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/edu 
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 065-9578564 นายนที ยาวิราช 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

ใบสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันอังคารที ่23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*********************** 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน/สถาบัน..............................................................................สังกัด............................................. 
เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 

1. การแข่งขันตอบค าถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา) 
 
ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม 3 คน)   

 
1.1 ชื่อ...............................................................................................ชั้น...................... ............... 
1.2 ชื่อ...............................................................................................ชั้น...................... ............... 
1.3 ชื่อ...............................................................................................ชั้น........ ............................. 

 
 
                                                                                        ……………….………………… 
                                                                                    (.................................................) 
                                                                                               ผู้ส่งใบสมัคร 
 
 
 
หมายเหตุ (กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง) ส่งกลับภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2564 

1. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

2. โทรศัพท์/โทรสาร 035-322084 
3. ทางเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/edu 
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 087-0088119 ผศ.ปิยะ มีอนันต์ (เฉพาะการแข่งขันตอบค าถาม

ประวัติศาสตร์อยุธยาเท่านั้น) 


