
ลําดับ เลขประจําตัว
1 61520019 นาย กานต์ กานตรัชต์
2 61510023 น.ส. กานตญา จิระอธิกุล
3 61520021 นาย กิตติพงษ์ สอนพร
4 61520023 นาย กิตติพัฒน์ มีวงศ์
5 61510030 นาย โกศัลย์ วงศ์ทัศนีโย
6 61510034 นาย ขอบเขต พีระภิญโญกุล
7 61520035 น.ส. จิดาภา สุขโชติ
8 61510057 น.ส. จุฬารัตน์  อาจศรี
9 61510063 นาย ฉัตรบดินทร์ ย่ิงทวีสิทธิกุล
10 61510068 น.ส. ชนัญชิดา ธารพุฒ
11 61520053 นาย ชนาธิป กุลสิริลักษณ์
12 61510087 นาย ชนิวัฒน์ วงค์เกตุ
13 61510088 น.ส. ชุติกาญจน์ จองวิจิตรกุล
14 61520071 นาย ณัชพล พิมพา
15 61520075 น.ส. ณัฐชา สูหา
16 61520087 นาย เดชฤทธ์ิ ปรีชา
17 61510140 นาย ตุลธร วงศ์ปาน
18 61520094 นาย ธนกร สังวาลย์เงิน
19 61510170 ด.ช. ธรรศกร ศิริสุวรรณ
20 61520104 นาย ธัญณภัทร นิรันดร์สุข
21 61510204 นาย นราธิป สังข์สวัสด์ิ
22 61520137 นาย ปฏิญญา จารุอริยานนท์
23 61510255 นาย ปิยะวัฒน์ เพชรลานน์
24 61510256 นาย ปุณณภพ จินดากุล
25 61510271 นาย พสิษฐ์ ศรีวัฒนศักด์ิ

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

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ช่ือ - สกุล



ลําดับ เลขประจําตัว

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

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ช่ือ - สกุล
26 61520172 น.ส. พัชรพร สรรพ์สุขเติม
27 61510292 นาย ภสน จับบาง
28 61520195 นาย ภัทราวุธ จุลสุคนธ์
29 61520200 นาย ภูวดล ดํานิล
30 61510315 นาย มกรกุณฑล ไป๋เดช
31 61510331 น.ส. รวิสรา ซ่ือตรง
32 61510333 น.ส. รักษณีย์ นบน้อยเสรีวงศ์
33 61520239 นาย วุฒิภัทร หาญตระกูล
34 61520241 น.ส. ศรัณยภัทร ชาติวัฒนสุคนธ์
35 61520255 นาย สิรภพ พจนาพิมล
36 61520283 นาย อัครพล หรรษภิญโญ
37 61520284 น.ส. อัญชลี ทองเนื้อแปด
38 61510435 น.ส. อัญชลี ชัยชนะวงศาโรจน์
39 61520290 น.ส. เอื้อการย์ เลิศรัตนะธารา



แบบตอบรับเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  1 - 17  ตุลาคม  2561 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ฟิสิกส์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือ-สกุล  � นาย  � น.ส.  � ด.ช.  � ด.ญ. .....................................................................................อายุ..................ปี   
2. กําลังศึกษาช้ัน........................โรงเรียน.................................................................................................................................. 
   ตําบล......................................อําเภอ.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. 
3. อาหาร  �  ปกติ �  มังสวิรัต �  อิสลาม �  เจ     �  อ่ืนๆ......................................................................................... 
4. แพ้อาหาร................................................................................................................................................................................ 
5. โรคประจําตัว / แพ้ยา........................................................................................................................................................... 
6. ขนาดเสื้อ  � S      � M        � L       � XL      � 2XL      � 3XL     � 4XL 
7. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................. 
   ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................... 
   โทรศัพท์......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................E-mail…………...…………………………… 
8. บิดา  ช่ือ-นามสกุล..........................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   มารดา  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   ผู้ปกครองนักเรียน ช่ือ-นามสกุล...............................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................................... 
   โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง......................................................................................................................................................... 
     � อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ  ระหว่างวันท่ี  1 – 17  ตุลาคม  2561 
     � อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
     � ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
 

      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรียน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันที่............/............/............                                               วันท่ี............/............/............  
  

โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันท่ี  23  กันยายน  2561  ที่โทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

หมายเหตุ   1) นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันท่ี  1  ตุลาคม  2561  เวลา  7.00 น. 
                  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
       2) ให้นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคนกรอกแบบตอบรับการเข้าค่าย online ท่ี QR code น้ี 
                  หรือ https://goo.gl/forms/LGPcswe2ncCf4DcA2 
    
 
 



รายละเอียดการเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์  

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี 
ระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2561 

================================================ 
1. การรายงานตัว 

ให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าท่ีพักพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.00 น 
ถึง 08.30 น. ณ ห้องประชุมประดูแดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีเปิดค่ายและปฐมนิเทศ  
เวลา 09.00 น. 

2. ส่ิงท่ีผู้เข้าพักต้องเตรียมมาด้วย 
- ประประจําตัวประชาชน เพ่ือแสดงตนในวันรายงานตัว 
- อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ  เครื่องคิดเลข (ชนิดหน้าเจอแสดงผลไม่เกิด 2 บรรทัด) 
- ชุดนักเรียน (นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนในการเข้าค่าย) 
- ยารักษาโรคประจําตัว 
- ของใช้ส่วนตัว (เครื่องใช้ส่วนตัว และอื่น ๆ ท่ีจําเป็น) 
- ชุดกีฬาสําหรับออกกําลังกาย (รองเท้าผ้าใบ ชุดพละ สําหรับเล่นกีฬา และทัศนศึกษา) 
- บัตรประกันสุขภาพ 
- หนังสือ ตํารา เพ่ืออ่านนอกเวลา 
- อ่ืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
*** ไม่ควรนําของมีค่าติดตัวมาระหว่างการเข้าค่ายและพักท่ีโรงแรม*** 

3. สถานท่ีพักค้างคืนตลอดการเข้าค่าย โรงแรมเบญจธารา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
4. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา สวนสยามกรุงเทพ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
5. ให้นักเรียนท่ีเข้าค่ายทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR CODE เพ่ือรับทราบหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

 
 

6. รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.facebook.com/pibulsci/notifications/  
หรือ ติดต่อ 0-812-994-296 (นายภาคภูมิ  รักสุภาพ) 

 
 


