
ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล
1 6009150741 น.ส. กนกกาญจน์  จรกัณหา
2 6009150303 นาย กฤติพงษ์  ประจัญพล
3 6009150021 น.ส. กวิณณา  นวลพลับ
4 6009100521 นาย ก่อเกียรติ  กอบโกย
5 6009150889 น.ส. กัลยกร  แก้วล้อม
6 6009150146 น.ส. จนิสตา  เมตุลา
7 6009150738 น.ส. จารุวรรณ  เอี่ยมสมบูรณ์
8 6009150207 นาย จิรภัทร   วังกะ
9 6009100053 น.ส. ชนัญชิดา  ปัญจกิจ
10 6009150681 น.ส. ชมพูนิกข์  เพ็ชรรักษ์
11 6009150475 น.ส. ชัชชลัยย์  พระไตรยะ
12 6009150515 นาย ชัยพร  อยู่อาจินต์
13 6009150048 น.ส. ณัฐธิดา   ล้านกันทา
14 6009101052 น.ส. ณัฐมน  สุขสนอง
15 6009150015 นาย ธนกร  ยอดสุรินทร์
16 6009100489 น.ส. ธนพร  ศรีพระธาตุตระกูล
17 6009150260 น.ส. ธัญรดา  โพธ์ิพระรส
18 6009150120 นาย นริศ  เขียวรี
19 6009150138 น.ส. นันท์นภัส  อุ้ยหา
20 6009150301 น.ส. บุญชรัสม์ิ    กลับมา
21 6009150881 น.ส. ปรีดากร  หอมทอง
22 6009101134 นาย พรเกษม  พวงเพียงงาม
23 6009150809 น.ส. พรนภัส  ทิวงษ์
24 6009100207 น.ส. พฤกษา  วางขุนทด
25 6009150760 น.ส. พัชราภา  มหาวิจิตร
26 6009100091 น.ส. พันไมล์  วงศ์จินดานนท์
27 6009150179 น.ส. ภาณุมาศ  อ่อนศรี

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1/2560

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี



ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1/2560

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

28 6009150627 นาย วัชรพงษ์  สุพรรณ์
29 6009150115 น.ส. วิภาวี  โพธ์ิทอง
30 6009150244 นาย เวชพิสิฐ  ศรีสวการย์
31 6009100055 น.ส. ศิขรินทร์  ลาภหลาย
32 6009150693 น.ส. สุนิษา  บุญชัย
33 6009101065 นาย หัตถกิจ  สุทธิเสริม
34 6009100877 นาย อัณณพ  ฮาวคําฟู
35 6009150498 น.ส. อารีรัตน์  ชะนู
36 6009100537 น.ส. ไอยดา  สายาวงศ์

ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล
1 6009150513 นาย ไชยวัฒน์  อุทับเภตรา
1 6009150672 น.ส. ณัฐิดา   บุญประคอง
1 6009150885 น.ส. นิศาชล  คงช่วย
1 6009100252 นาย ภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร
1 6009101077 น.ส. อารยา  แซ่ฉ่ัว
6 6009150420 น.ส. กัญญาวีร์  ต้ังเจียมศรี
6 6009150136 นาย นวภูมิ  ประทุมวัตร์
6 6009101122 น.ส. บัณฑิตา  กัณหดิลก
6 6009150862 นาย สิทธิโชค  เมฆสมิทธิผล
10 6009150528 น.ส. กนกภรณ์  เชยชม
10 6009100980 นาย ฐิติวัฒน์  หลานเดช
10 6009100087 น.ส. เพชรไพริน  ยอดสิน
13 6009150009 น.ส. ชิดชนก  บุษยะกนิษฐ์
13 6009101097 นาย พลพิพัฒน์  พิชาณานันท์
13 6009150557 น.ส. โยษิตา  ตันรัตนะ

ลําดับสํารอง สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี



แบบตอบรับเพื่อยืนยนัการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  4 - 20  ตุลาคม  2560 
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบรุี 
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     � ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เนื่องจาก......................................................................................................................... 
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     � วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
 
 
      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรียน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันท่ี............/............/............                                               วันท่ี............/............/............  
  
โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่  23  กันยายน  2560  ท่ีโทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

หมายเหตุ   1) นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันที่  4  ตุลาคม  2560  เวลา  7.00 น. 
                  ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
               2) ศูนย์อบรมบริการค่าซักรีดชุดให้นักเรียนจํานวน 1 ชุด/คน/วัน คือ ชุดนักเรียน 1 ชุด   
                  ถ้านอกเหนือจากนี้นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  


