
ลําดับ เลขประจําตัว
1 61510009 นาย กฤษฏ์ิ มาลา
2 61510037 นาย คณิศร ต้ังสุภากิจ
3 61510042 น.ส. จันทร์กระจ่าง วัฒนะ
4 61510050 น.ส. จิรัชญา พึ่งญาติ
5 61510065 นาย ชญานิน จันทร์ขาว
6 61510070 นาย ชนัญญู กมลสุนทร
7 61510076 นาย ชยพล สาสนรักกิจ
8 61510077 น.ส. ชลธิชา ซุ่นเต็ก
9 61510092 น.ส. ญาณิดา วงศ์ภักดี
10 61510104 นาย ณพวิทย์ คณิตทรัพย์
11 61510123 นาย ณัฐนันท์ พุ่มพวง
12 61510126 นาย ณัฐพล อ่อนต้น
13 61510128 นาย ณัฐภูมิ สมแสน
14 61510150 นาย ธนกฤต เอี่ยมวิไล
15 61510191 นาย นนท์ปวิธ หม่ืนพันปาน
16 61510211 นาย นัธทวัฒน์ คงเวหน
17 61510228 นาย ปฏิภาณ วิโรจน์ชีวัน
18 61510240 นาย ปรัชญา กาญจนรัตน์มณี
19 61510248 นาย ปัญญวัฒน์ ครองกิติชู
20 61510267 น.ส. พรวิไล แซ่ลิ้ม
21 61510283 นาย พิริยะ เย็นบํารุง
22 61510290 นาย ไพรพฤษ วางขุนทด
23 61510294 นาย ภัครกุลพงศ์ ติลภัทร
24 61510303 นาย ภาณุพงศ์  หอมไกร
25 61510311 นาย ภูมิ ไกรสัย

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2561

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี
ช่ือ - สกุล



ลําดับ เลขประจําตัว

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2561

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี
ช่ือ - สกุล

26 61510322 น.ส. เมธปิยา แก่นสําโรง
27 61520205 นาย ยงยุทธ งามเลิศไพโรจน์
28 61510326 นาย ยศพัทธ์ ชนาพรพจน์
29 61510329 นาย รชานนท์ ตันศิริ
30 61510347 นาย วรท ศรีรัตนธรรม
31 61510356 น.ส. วัชรีญา ปัญญาสมบัติ
32 61520240 นาย ศรัณย์ มธุรส
33 61510379 นาย ศุภกร สุวรรณศิริศิลป์
34 61510400 นาย สินาวุธ อิทธิสวัสด์ิ
35 61510412 น.ส. สุริย์ศรี ป้องไธสง
36 61520280 นาย อภิสิทธ์ิ หรรษภิญโญ
37 61510430 นาย อัครฤกษ์ สันติพงษ์สกุล
38 61510431 นาย อัครวัฒน์ บูรโชควิวัฒน์
39 61510434 นาย อัจฉริยนันท์ ไวกสิกรณ์



แบบตอบรับเพื่อยนืยันการใช้สิทธเิข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันที่  1 - 17  ตุลาคม  2561 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือ-สกุล   นาย   น.ส.   ด.ช.   ด.ญ. .....................................................................................อายุ..................ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน........................โรงเรียน.................................................................................................................................. 
   ต าบล......................................อ าเภอ.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. 
3. อาหาร    ปกติ   มังสวิรัต   อิสลาม   เจ       อื่นๆ......................................................................................... 
4. แพ้อาหาร................................................................................................................................................................................ 
5. โรคประจ าตัว / แพ้ยา........................................................................................................................................................... 
6. ขนาดเส้ือ (รอบอกเส้ือ เป็นเลขคู่ หน่วยเป็นนิ้ว).................................................................................................................... 
7. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................. 
   ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................... 
   โทรศัพท์................................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...................................................................................... 
   E-mail……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………...... 
8. บิดา  ช่ือ-นามสกุล..........................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   มารดา  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   ผู้ปกครองนักเรียน ช่ือ-นามสกุล...............................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................................... 
   โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง.......................................................................................................................................................... 
      อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ  ระหว่างวันท่ี  1 – 17  ตุลาคม  2561 
      ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เนื่องจาก......................................................................................................................... 
9. รายงานตัวเข้าค่าย 
      วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
 
      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรียน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันท่ี............/............/............                                               วันท่ี............/............/............  
  
โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่  23  กันยายน  2561  ที่โทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

หมายเหตุ   1) น าแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันที่  1  ตุลาคม  2561  เวลา  7.00 น. 
                  ณ โรงเรียนคณะราษฎรบ์ ารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
      2) โปรดกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมที่ https://goo.gl/xoULbb   หรือตาม QR Code 
 
 
 
      3) สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์ฯได้ทาง https://www.facebook.com/posnkp/   

https://www.facebook.com/posnkp/

