
ท่ี โรงเรียน

1 นาย กฤษณ์ จันทุมากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

2 นาย กัญจน์ ศรีประไพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

3 นาย กิตติชัย ตั้งปรัชญาวุธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4 นาย กีรติ จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

5 นาย ชนพัฒน์ ลิ้มเทียมกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

6 น.ส. ชุติมา ไทยถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

7 ด.ช. ณภัทร ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

8 นาย ณรงค์พล กิจรังสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

9 นาย ณัฐกิจ เอกอธิคมกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

10 น.ส. ณัฐชา สูหา โรงเรียนสตรีอ่างทอง

11 นาย ณัฐนนท์ หงษ์คํา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

12 นาย ธนภัทร นาคอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

13 นาย ธนวัฒน์ ภมรสุขนิรันด์ิ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

14 ด.ช. ธนินทร์ จันทรานุวัฒน์กูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

15 ด.ช. ธัชชัย ลําเจียก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

16 นาย นภสินธุ์ ต่อศิริสกุลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

17 นาย นภัส กีรติวรนันท์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

18 นาย บวรพจน์ ศรีวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

19 นาย ปาณัช กฐินทอง โรงเรียนสิงห์บุรี

20 ด.ญ. ปาณิสรา แก้วสระแสน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ช่ือ - นามสกุล

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง



ท่ี โรงเรียนช่ือ - นามสกุล

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

21 นาย พชร เวียงคํา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

22 น.ส. พณาภา กอไพบูลย์กิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

23 น.ส. พรรณพัชร จิตรแสวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

24 นาย พัทธดนย์ ตันติเอมอร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

25 นาย ภาวัต บุญจันทร์เชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

26 น.ส. รสริน นิยมสันติสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

27 นาย ลัทธพงศ์ กลิ่นแค โรงเรียนสิงห์บุรี

28 น.ส. วรดา วงศ์ทะยาน โรงเรียนธัญบุรี

29 นาย วีรภัทร อินอุดม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

30 นาย ศรัญย์กร พงศ์อัศวชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

31 นาย ศิริมณโชค พงษ์ธานี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

32 นาย ศุภณัฐ เนยทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

33 นาย สรยุทธ อิงบุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

34 นาย สิปฐินนชิ์ เครือศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

35 น.ส. อภิชญา มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง



 
แบบตอบรับเพื่อยืนยันการใช้สิทธเิข้าค่าย 1ปีการศึกษา 2562 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศ์ึกษา (สอวน.)  
ระหว่างวันที่  1 – 17 ตุลาคม  2562 

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ-สกุล  � นาย  � น.ส.  � ด.ช.  � ด.ญ. .....................................................................................อายุ..................ปี   
2. กําลังศึกษาชั้น........................โรงเรียน.............................................................................................................................. 
ตําบล......................................อําเภอ.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. 
3. อาหาร  � ปกติ � มังสวิรัต� อิสลาม � เจ     � อ่ืนๆ............................................................................................ 
4. แพ้อาหาร.......................................................................................................................................................................... 
5. โรคประจําตัว / แพ้ยา..................................................................................................................................................... 
6. ขนาดเสื้อ � S   � M   � L    � XL   � XXL   � 3XL   

 
 
 
 

7. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที.่...................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณย์ี................................ 
โทรศัพท.์...............................................................โทรศัพทเ์คลื่อนที.่.......................................................................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………..…...... 
8. บิดา  ช่ือ-นามสกุล..........................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   มารดา  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
ผู้ปกครองนักเรียน ช่ือ-นามสกุล...............................................................เก่ียวข้องเป็น.............................................................. 
โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง.......................................................................................................................................................... 
� อนุญาตใหนั้กเรียนเข้าค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ  ระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม  2562 
� ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เน่ืองจาก......................................................................................................................... 
 
(.........................................................)          (......................................................................)  
          (ลงนาม) นักเรียน                                                                     (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
    วันที.่.........../............/............       วันที่............/............/............ 
 

โปรดส่งแบบตอบรับ  ระหว่างวันที่  23-25 กันยายน 2562  ที่เมลล์ ha-mew73@hotmail.com 
 

หมายเหตุ  1) นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว วันท่ี  1 ตุลาคม  2562  เวลา  07.30 น. 
                ณ ห้องพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
   2) ให้นักเรียนท่ีเข้าค่ายทุกคนกรอกแบบตอบรับการเข้าค่าย online ท่ี QR code นี้ 
                หรือ http://bit.ly/2knJU7J 
   3) รายละเอียดเพ่ิมเติม website : www.sa.ac.th 
  



กําหนดการเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. ค่าย 1 วชิาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 
ศูนย์โอลิมปกิวิชาการสอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพวิเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

 
1. การรายงานตัวพักคา้ง 

1.1 ให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าที่พักพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562   
เวลา 07.30 -09.00 น. ณ หอ้งพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จ.อ่างทอง 

1.2 สิ่งที่ผู้เข้าพักต้องจัดเตรียมมา 
- บัตรประจําตัวสอบ  บัตรประจําตัวประชาชน 
- ชุดนักเรียน (นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนในการเข้าค่าย) 
- ชุดลําลองแบบสุภาพ / ชุดนอน 
- ยารักษาโรคประจําตัว 
- ของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ แปรงสีฟัน รองเท้าผ้าใบสําหรับใส่ทัศนศึกษา เป็นต้น 
- อ่ืนๆ ตามความจําเป็น 
- ห้ามนําสิ่งของ เครื่องใช้มีค่า ติดตัวมาระหว่างการพักค้าง 

1.3 สถานที่พัก แซมซีรีสอรต์ ห่างจากโรงเรียนประมาณ 4 กิโลเมตร มบีริการรถรับสง่เช้า/เย็น  ห้องปรับอากาศ 
 

2. การรายงานตัวเขา้อบรมและกําหนดการพธิีเปิด 
ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าอบรม และเข้าร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
 

3. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ต้ังแต่วันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2562 เรียนวันจนัทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศอีกคร้ัง ทั้งน้ีผู้ที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไป 
จะมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 และได้รับเกียรติบัตร 

  
4. การแต่งกาย 

4.1 พิธีเปิด พิธีปิด และระหว่างการอบรมให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่าน้ัน 
4.2 วันที่มีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ทัศนศึกษาใหแ้ต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ 

 
5. สวัสดิการแก่นักเรียนที่เขา้อบรม 

5.1 อาหารและเคร่ืองด่ืม 3 มื้อ/วัน และอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน 
5.2 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาอบรม การใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
5.3 บริการซักรีด เฉพาะเสื้อ กางเกง กระโปรง และจํากัดจาํนวน 4 ช้ิน ต่อคนต่อวัน (ชุดช้ันในและถุงเท้าต้องซักเอง) 

ไม่ควรนําเสื้อผา้ใหม่ผ้าสีตกมาใช้บริการเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการซักรีด และให้เขียนช่ือบริเวณตะเข็บ หรือ
สาบด้านในเสื้อผ้าเพ่ือเป็นสัญลกัษณข์องตนเองด้วย 

5.4 ได้รับเสื้อยืดโปโลคนละ 1 ตัว สําหรับใสใ่นกิจกรรมทัศนศึกษาวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 
  



6. ไลน์กลุ่มนกัเรียนทีเ่ขา้คา่ย 
 ให้นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR CODE เพ่ือรับทราบหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
(เฉพาะนักเรียนเท่าน้ัน) 

 
 
7. ติดต่อเพิ่มเติม 

- นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา  โทร. 097-171-9779  
- นายกิตติศักด์ิ  กลีบขยาย  โทร. 086-791-1013 , 089-507-2848  
- ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีอ่างทองโทร. 035-611-511 ต่อ 113  
โทรสาร : 035-613-902 , 035-615-531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  




