
 
สรุปขั้นตอนการแข่งขัน 

         1 .   ผ ู ้ เข ้ า แข ่ ง ข ั นด ู ประกาศช ื ่ อห ั ว ข ้ อ เร ื ่ อ ง  ท ี ่  h t tps : / / a ru . a c . th / s c i /                                     

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา  9.00 น.  

     2.  ดำเนินการวาดภาพ  

 3.  ให้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน 2 นาที ระหว่างวาดภาพจนถึงวาดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งท้าย

คลิปวิดีโอ ใหน้ักเรียนถือภาพที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันผลงานของนักเรียน  ไฟล์วิดีโอตั้งชื่อไฟล์

โดยใช้รหัสผู้เข้าแข่งขันตามด้วยชื่อนักเรียนภาษาไทยเป็นชื่อไฟล์  โดยมีชนิดของไฟล์เป็น  .mp4  ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน 1 GB   

4.   ส่งไฟล์วิดีโอ.mp4  มาที่  https://aru.ac.th/sci/ ภายในวันที ่31 กรกฎาคม 2563   

          5.  ส่งภาพวาดที่เสร็จสมบูรณ์ทางพัสดุไปรษณีย์ ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2563 โดยถือวันที่

ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยเขียนชื่อนกัเรียน ระดับชั้น  ชื่อโรงเรียน ไว้ด้านหลังของภาพ ด้วย  

(รายละเอียดที่อยู่ ท้ายประกาศ)    

             
***ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะไดร้บัรหสัผูเ้ขา้แข่งขนัเมื่อท าการลงทะเบียนแลว้ 

*** ตวัอย่างชื่อไฟลว์ิดีโอ       เช่น    PS01อรวรรณ.mp4 

ที่อยู่สำหรับส่งภาพวาดประกวด 

            คณะกรรมการวาดภาพ 

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

            ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย 

            อำเภอพระนครศรีอยุธยา  

            จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  13000 

 



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) โรงเรียน

PS01 เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดอานนท์ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

PS02 เด็กหญิงพอใจ เทียรทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

PS03 เด็กหญิงภูริชญา   แก้วงาม โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)

PS04 เด็กหญิงชยุดา  คชพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

PS05 เด็กชายนรากร ไวยจะรา โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บ ารุง)

PS06 เด็กหญิงกัญจนจรัลญ์  ล้อชัยสัมฤทธ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา

PS07 เด็กหญิงสิริงาม   รูปงาม โรงเรียนวัดโพธ์ิ(นาควิทยานุสรณ์)

PS08 เด็กหญิงกชนิษฐ์ พรรณธรรม  โรงเรียนบ้านบางกระส้ัน(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

PS09 เด็กหญิงกิติยา   เจียงวิเสริฐ โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)

PS10 เด็กชายอนุกูล วิมลศักด์ิ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม

PS11 เด็กหญิงพิริษา โพธ์ิศรี โรงเรียนวัดม่วงคัน จ.อา่งทอง

ประกาศรายช่ือการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) โรงเรียน

SS01 เด็กหญิงขวัญจิรา สุริอาจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

SS02 เด็กหญิงอัญชสา กรีถาวร โรงเรียนเซนต์แมรี

SS03 เด็กชายกรวีร์ รุ่งกระจ่าง โรงเรียนวัดหนองสุ่ม

SS04 เด็กชายธนากร ชาตะพันธ์ โรงเรียนวัดบางขวาก

SS05 เด็กชายอาทิตย์ วงศ์ยะลา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาลัย 

SS06 เด็กหญิงพิรญาณ์ มณีคุณาภรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

SS07 เด็กหญิงกมลวรรณ   มงคลปัญญาวุธ โรงเรียนบางปะหัน

SS08 เด็กหญิงชนัญญา แซ่อึ้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

SS09 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองไธสง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

SS10 เด็กหญิงปิยะพร  นิลพัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

SS11 เด็กหญิงรดิวันต์ สีค า โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

SS12 เด็กหญิงสุพิชชา ธปัญญา โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

SS13 เด็กหญิงอัญชิษา  หมีทอง โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ประกาศรายช่ือการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) โรงเรียน

HS01 นางสาวสิริวิมล บุตรจินดา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

HS02 นางสาวกชภัท  อยู่สอาด โรงเรียนโพธ์ิทอง "จินดามณี"

HS03 นางสาวณิชดา น้อยดี โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 

HS04 นางสาวนริศรา ออ่งผุดผาด โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

HS05 นางสาวปนัดดา ร่วมเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

HS06 นางสาวฟ้าใส  เฉลิมทอง โรงเรียนบางปะหัน

HS07 นางสาวสุเมธินี เกตุศักด์ิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

HS08 นายศรราม ย้ิมจู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

HS09 นายเอกรินทร์ เร่ืองลือ โรงเรียนโยธินบูรณะอา่งทอง

HS10 นายธนวัฒน์   ทองชันรุก โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม

HS11 นายธานัท		 หล าร้ิวรัตนา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

HS12 นายวิวรรธน์ มหาพรม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจ.สุพรรณบุรี

HS13 นายวุฒิภัทร  เหมือนบุญ โรงเรียนวิเศษไชญชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

HS14 นายหาญณรงค์ อนิเทียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

HS15 นายแหลมพงเทพ พรหมแก้ว โรงเรียนปัณณวิชญ์

ประกาศรายช่ือการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
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