
ท่ี โรงเรียน

1 นาย กฤตณ์พัทธ์ จันทร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

2 นาย กล้าณรงค์ แกล้วทนงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

3 นาย กันตพงษ์ อัครวีสีห์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

4 นาย จักรพรรด์ิ สีชมพูนุช โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5 นาย ฉัตรมงคล ชานุตะโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

6 นาย ชนัตชัย แสงลี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

7 น.ส. ชนิตา ภูมิมา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

8 นาย ชยพัทธ์ บรรเทิงสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

9 นาย ชวิน สายพิมพ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

10 น.ส. ณภัทร ศิริใจธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

11 นาย ณัฎฐ์ รัตนายน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

12 น.ส. ณัฐฐา ศรีพัฒโนทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

13 นาย ณัฐเศรษฐ์ สิงหสถิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

14 นาย ธนโชติ ซ้ือนาวงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

15 นาย ธนทัต ชลิศราพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

16 นาย ธีธัช แซ่ล้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

17 นาย ธีรภัทร แสงกระจ่าง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

18 น.ส. ปัณณธร ศรีรมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

19 นาย ปิติภัทร เทพสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 น.ส. พรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล



ท่ี โรงเรียน

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1/2562

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ช่ือ - นามสกุล

21 นาย พรหมพิริยะ มาประดิษฐ์กุล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

22 น.ส. พิชญา เเซ่ลิ่ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

23 นาย ภูทิภัทร เอ่ียมชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

24 นาย ภูวดล ดํานิล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

25 น.ส. มินนา วงศ์สินชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

26 นาย รพีพงศ์ ปิติจรูญพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

27 น.ส. วรัญญา ชังเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

28 นาย วิสทุธิชัย วทัญญู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

29 นาย ศิรวริศ เชื้อธรรมชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

30 นาย ศุภโชค ระวันประโคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 นาย สนธยา แก้วเกษการ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

32 น.ส. สมิตรา พัฒนธารทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

33 ด.ช. สวิส ไศลบาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

34 ด.ช. สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

35 นาย อภิสิทธิ์ พวงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี



แบบตอบรับเพื่อยืนยันการใช้สิทธิเ์ข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรศ์ึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันที่  1 - 17  ตุลาคม  2562 
ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชา ฟิสิกส์ โรงเรียนพิบลูวิทยาลัย จังหวัดลพบรุ ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      � 2XL      � 3XL     � 4XL 
7. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที.่...................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................. 
   ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................... 
   โทรศัพท.์........................................ โทรศพัท์เคลื่อนที.่................................................E-mail…………...…………………………… 
8. บิดา  ช่ือ-นามสกุล..........................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   มารดา  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   ผู้ปกครองนักเรียน ช่ือ-นามสกุล...............................................................เก่ียวข้องเป็น.......................................................... 
   โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง......................................................................................................................................................... 
     � อนุญาตให้นักเรียนเขา้ค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ  ระหว่างวันที่  1 – 17  ตุลาคม  2562 
     � อนุญาตให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ วัน ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 
     � ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
 
 
 

      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรยีน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันที่............/............/............                                               วันที่............/............/............  
  

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

1) นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันที่  1  ตุลาคม  2562   
เวลา  08.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

     2)  ให้นักเรยีนที่เข้าค่ายทุกคนกรอกแบบตอบรับการเข้าค่าย online ที่ QR code น้ี 
        หรือ https://forms.gle/rUVG7UmaEfSgvfrz6 
    
  



 

รายละเอียดการเข้าค่ายโครงการโอลมิปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 
ณ ศูนย์โอลมิปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสกิส์  

โรงเรียนพิบลูวิทยาลัย จงัหวัด ลพบรุี 
ระหว่างวันท่ี 1 – 17 ตุลาคม 2562 

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

ให้นักเรียนมารายงานตัวเข้าที่พักพร้อมสัมภาระและร่วมพิธีเปิดในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.00 น 
ถึง 08.30 น. ณ หอประชุมประดู่แดงประชุมประดูแดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีเปิดค่าย
และปฐมนิเทศ  เวลา 09.00 น. 

2. สิ่งที่ผู้เข้าพักต้องเตรียมมาด้วย 
- ประประจําตัวประชาชน เพ่ือแสดงตนในวันรายงานตัว 
- อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ  เครื่องคิดเลข (ชนิดหน้าเจอแสดงผลไม่เกิด 2 บรรทัด) 
- ชุดนักเรียน (นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนในการเข้าค่าย) 
- ยารักษาโรคประจําตัว 
- ของใช้ส่วนตัว (เครื่องใช้ส่วนตัว และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น) 
- ชุดกีฬาสําหรับออกกําลังกาย (รองเท้าผ้าใบ ชุดพละ สําหรับเล่นกีฬา และทัศนศึกษา) 
- บัตรประกันสุขภาพ 
- หนังสือ ตํารา เพ่ืออ่านนอกเวลา 
- อ่ืน ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
*** ไม่ควรนําของมีค่าติดตัวมาระหว่างการเข้าค่ายและพักที่โรงแรม*** 

3. สถานที่พักค้างคืนตลอดการเข้าค่าย โรงแรมเบญจธารา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา สวนสนุกดรีมเวิลด์ วัน ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 
5. ให้นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR CODE เพ่ือรับทราบหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

 
 

6. รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.facebook.com/pibulsci/notifications/  
หรือ ติดต่อ 036-689762  ต่อ  210  (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) 

 


