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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2565 

******************************** 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัปดาห์ว ิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งภายใน
โครงการมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ  จำนวน 5 กิจกรรม บัดนี้เสร็จสิ้นการประกวดแข่งขนัแล้ว  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก  
ที ่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่   
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลรางวัลการประกวดแข่งขัน  
ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2565  มีผลรางวัลดังต่อไปนี้ 

 

ที่ ชื่อกิจกรรม/ระดบัการแข่งขัน ประเภทรางวัล รายชื่อโรงเรียน 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การประกวดแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 
  
  
  

ชนะเลิศ อนุบาลโรจน์วทิย ์
รองชนะเลิศ อันดบั 1 จ่าการบุญ 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 อนุบาลพิษณุโลก 
ชมเชย ผดุงราษฎร ์
ชมเชย สิ่นหมิน 
ชมเชย สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3  
  
  
  

ชนะเลิศ วังพิกุลวิทยาศึกษา 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 สวรรค์อนันต์วิทยา 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 ท่าตะโกพิทยาคม 
ชมเชย บ้านหนองหลวง 
ชมเชย อุตรดิตถ์ดรุณี 
ชมเชย พุทธชินราชพทิยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6   
  
  
  

ชนะเลิศ อุตรดิตถ์ดรุณี 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 พุทธชินราชพทิยา 
ชมเชย ท่าตะโกพิทยาคม 
ชมเชย ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
ชมเชย เซนต์นิโกลาส 
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ที่ ชื่อกิจกรรม/ระดบัการแข่งขัน ประเภทรางวัล รายชื่อโรงเรียน 
2 
 
 
 
  

การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 
  
  

ชนะเลิศ อนุบาลโรจนวทิย ์
รองชนะเลิศ อันดบั 1 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 ผดุงราษฎร ์

ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ชนะเลิศ สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 อนุบาลโรจน์วทิย ์
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6   
  
  

ชนะเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 นครสวรรค์ 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 สุโขทัยวิทยาคม 
ชมเชย สวรรค์อนันต์วิทยา 
ชมเชย เฉลิมขวัญสตรี 
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การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3  
ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ 
  
  

ชนะเลิศ นวมินทราชูทิศ มชัฌิม 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

(ทีม 1) 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 เฉลิมขวัญสตรี 
ชมเชย หนองปลาหมอวิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3  
ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  
  

ชนะเลิศ พบพระวิทยาคม 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

(ทีม 1) 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

(ทีม 2) 
ชมเชย เซนต์นิโกลาส 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3  
ประเภทสิ่งประดษิฐ์วิทยาศาสตร์/
นวัตกรรม 
 

ชนะเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
(ทีม 1) 

รองชนะเลิศ อันดบั 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
(ทีม 2) 

รองชนะเลิศ อันดบั 2 เฉลิมขวัญสตรี (ทีม 1) 
ชมเชย สุโขทัยวิทยาคม 

 



3 

 
ที่ ชื่อกิจกรรม/ระดบัการแข่งขัน ประเภทรางวัล รายชื่อโรงเรียน 
4 การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6  
ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ชนะเลิศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
(ทีม 2) 

รองชนะเลิศ อันดบั 1 เฉลิมขวัญสตรี 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
ชมเชย สุโขทัยวิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 
ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชนะเลิศ พบพระวิทยาคม 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 เฉลิมขวัญสตรี (ทีม 1) 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  

(ทีม 2) 
ชมเชย ไกรในวิทยาคม (รชัมังคลาภิเษก) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6  
ประเภทสิ่งประดษิฐ์วิทยาศาสตร์/
นวัตกรรม 
 

ชนะเลิศ พุทธชินราชพทิยา 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 พิษณุโลกพิทยาคม 
ชมเชย ตากพิทยาคม 

5 
  
  
   

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (ประเภทแม่นยำ) 
ระดับทั่วไป 
  
  

ชนะเลิศ หล่มเก่าพิทยาคม 
รองชนะเลิศ อันดบั 1 เฉลิมขวัญสตรี (ทีม 1) 
รองชนะเลิศ อันดบั 2 พิษณุโลกพิทยาคม (ทีม 1) 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์) 
           คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 


