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ข้อมูล ณ วนัที่ 17 ม.ค. 62 

ข้อมูลรายละเอียดการเข้าติดตั้งแสดงผลงาน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ / โครงงานสะเต็มสู่อาชีพ / การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ของนักศึกษา กศน.  19 – 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค   
 

*** เปลี่ยนสถานที่จัดงานจาก โซน Beauty & Health ชั้น 3  เป็น โซน Royal Park Plaza  ชั้น 1 
 
1. ก าหนดพ้ืนที่จัดแสดงโครงงานขนาด 1.9 เมตร x 2.0 เมตร มีโต๊ะขนาด 1.5 เมตร x 0.8 เมตร ให้ 1 ตัว 
2. สถานที่จัดแสดง บริเวณโซน Royal Park Plaza  ชั้น 1  ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค   
3. ทางศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มีข้อก าหนด ดังนี้ 

1) การเข้าพ้ืนที่เพ่ือจัดเตรียมงาน วันที่ 18 มกราคม 2562 
อนุญาตให้เข้าได้เวลา 21.30 น. – 09.00 น. ของวันใหม่ 

2) สามารถขนย้ายของได้ 2 ประตู คือ ประตู Gate 1 หน้าศูนย์การค้า และ ประตูลานจอด 1B ชั้น 1 
โดยใช้ลิฟต์ขนของ 

3) ผลงานที่น าเสนอต้องไม่มีการจุดติดไฟ  
4) รถที่จะน ามาจอดในอาคารจอดรถต้องสูงไม่เกิน 1.9 เมตร  
5) ที่จอดรถไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นชั้น GA และโซนด้านหน้าศูนย์การค้าฯ  
6) วันเสาร์-อาทิตย ์ศูนย์การค้าฯ เปิดบริการ เวลา 10.00 น. - 21.30 น.  
7) สามารถจัดเก็บผลงานได้หลังจากเวลา 21.00 น.และมีผ้าปิดคลุมชิ้นงานให้เรียบร้อย หลังจากเสร็จงาน

แต่ละวัน 
8) ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นของทางศูนย์การค้า ต้องจัดเตรียมมาเอง 

4. การจัดตั้งแสดงผลงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. 
5. การแต่งกายให้ใส่ชุดสุภาพ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นชุดนักศึกษา)  
6. โครงงานและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาแต่ละทีม จะได้รับค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมทีมละ 

5,000 บาท  
7. ผู้แทนนักศึกษาแต่ละทีม โปรดเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือรับเงินสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานโครงงานและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทีมละ 1 คน 
 

ในวันที่ติดตั้งผลงาน จะม ีป้าย STAFF ให้กับผู้เข้าร่วมจัดเตรียมงานทุกท่าน 
โดยให้ผู้แทนมารับ ณ บริเวณจัดงาน 

*** ในวันงานที่ 19 – 20 ม.ค. 62  ลงทะเบียน และรับบัตรผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม 
 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ส่วนพิพิธภัณฑ ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

 นางอภิญญา ซอหะซัน  
โทรศัพท์: 0-2392-5951-5 ต่อ 1028 มือถือ: 08 7971 7132 อีเมล: apinya_sor@hotmail.com 

 นางสาวพรทิพย์ สกลกลู (โครงงานวิทยาศาสตร)์ 
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 2037 มือถือ: 08 1583 5992 อีเมล: porntip.sce@gmail.com 

 นายปิยะกลัป ์ศรีเมือง (โครงงานสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ) 
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 1199 มือถือ 064 565 4915 อีเมล: piyakan.srimuang@gmail.com 

 นายณัฐวุฒิ  พุ่มดอกไม้ (Science Show) 
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 2035 มือถือ 08 9030 6378 อีเมล: nattaply@gmail.com 
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ผังการจัดงานและแผนที่การเดินทาง 
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 
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รถโดยสารที่ผ่านศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  
- สาย 133  (เคหะบางพลี-พระโขนง)        - สาย 145 (สมุทรปราการหมอชิต2) 
- สาย 206 (ศรีนครินทร์-วิภาวดี)  - สาย 207 (ม.รามค าแหง-วิทยาเขตรามค าแหง) 
- สาย 537 (บางพลี-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) - สาย ปอ.15-2 (ปากน้ า-บางกะปิ) 

**ถ้าเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข แล้วเข้าซอยอุดมสุข ขึ้นรถสองแถวที่ไปซีคอนสแควร์ 
หรือพาราไดซ์ สวนหลวง 

 
 


