
ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009100418 นาย กนกชัย   ตลอดกาล
2 6009100917 นาย กฤษณพล  พิณสุวรรณ์
3 6009100997 นาย กัญจน์  เกิดไธสง
4 6009100102 น.ส. เขมอักษร  นิ่มเย็น
5 6009100592 น.ส. จิณณพัต  ผิวผ่อง
6 6009100862 น.ส. เจนิสา  พันธุขะวงษ์
7 6009100936 นาย เจษฎา  แสนศรี
8 6009100146 นาย ชัชรินทร์  แก้วอัมพร
9 6009150351 น.ส. ชินาภรณ์  โพธ์ิคํา
10 6009100739 น.ส. ชุติมาศ  พัฒนพงศ์พรชัย
11 6009101027 นาย ญาณันธร    รักธรรม
12 6009100548 นาย ณัฐพล  อนุนิวัฒน์
13 6009150636 น.ส. ณัฐรดา  แสงหิ่งห้อย
14 6009101231 นาย ตฤณปรัชญา  โอริส
15 6009150670 นาย ทรงยศ  พงษ์ประติยานนท์
16 6009150255 น.ส. ธนภรณ์  พงษ์กล่ํา
17 6009101028 น.ส. ธัญญา  พันธขาว
18 6009100642 น.ส. ธันยพร  ชื่นอารมย์
19 6009150277 น.ส. นัยนา  ฤทธ์ิทวี
20 6009100870 น.ส. ปริญดา  สิทธิกูล
21 6009100304 นาย ปวริศ  พรพิจิตรทรัพย์
22 6009100888 นาย พศิณ  อินทรขาว
23 6009100546 น.ส. พิชชาญา  ชูจิตร์
24 6009100661 นาย พิทวัส  เล็กเจริญ
25 6009150608 น.ส. พิมพ์ลภัส  บุญยืนม่ัน
26 6009100486 น.ส. ภัทรลดา  บุญประเสริฐ
27 6009100795 น.ส. ภัทรานิษฐ์  มงคล
28 6009150163 นาย ภูริ  เจริญสุข

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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล

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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

29 6009100894 นาย รุ่งธรรม  งดงามทวีสุข
30 6009100669 นาย วชิรวิทย์  ศรีพระคุณ
31 6009150037 นาย วิชญ์พล  ชอบประดิถ
32 6009100543 น.ส. ศศิกานต์  อเนกสิทธิสิน
33 6009100678 น.ส. ศศิวิมล  บรรจงเวทภัทร
34 6009150471 น.ส. ศุภรัตน์  ศรีลาธรรม
35 6009150036 นาย สหฤทธ์ิ  วิจิตรพิทยานนท์
36 6009100901 น.ส. สิกขวัณณ์  ไล่กสิกรรม
37 6009100937 น.ส. สุกฤตยา  เรืองฤทธ์ิ
38 6009150078 นาย สุวัฒนชัย  เชื้อแถว

ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009100190 น.ส. กัญญ์สิริ  ศุภสิทธ์ิเสรีวงศ์
1 6009150290 นาย ณัฐพล  ไชยมงคล
1 6009101138 น.ส. ภัณฑิลา  ทศนุต
1 6009101255 น.ส. ยุวดี  อินจุ้ย
5 6009100887 น.ส. เบญจวรรณ  สังข์สกุล
5 6009100329 น.ส. ปัณณธร  สว่างพุทธคุณ
5 6009150747 น.ส. พิชญ์สินี  เหมือนเพชร์
8 6009150050 น.ส. ณัฐณิชา   โพธ์ิสุนทร
8 6009100616 น.ส. นภสร  ฤทธ์ิเนติกุล
8 6009100618 นาย ศรเทพ  เรืองอนุสรณ์
11 6009101060 นาย ชัยภัฏ  หุ่นแก้ว
11 6009100528 น.ส. ณัชกมล  วิภาดาพรพงษ์
11 6009150324 น.ส. ธนรัตน  พูดคล่อง

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



แบบตอบรับเพื่อยืนยนัการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560 
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
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1. ช่ือ-สกุล  � นาย  � น.ส.  � ด.ช.  � ด.ญ. .....................................................................................อายุ..................ปี   
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5. โรคประจําตัว / แพ้ยา........................................................................................................................................................... 
6. ขนาดเสื้อ (รอบอกเสื้อ เป็นเลขคู่ หน่วยเป็นนิ้ว).................................................................................................................... 
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   โทรศัพท์................................................................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี...................................................................................... 
   E-mail……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………...... 
8. บิดา  ช่ือ-นามสกุล..........................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   มารดา  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
   ผู้ปกครองนักเรียน ช่ือ-นามสกุล...............................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................................... 
   โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง.......................................................................................................................................................... 
     � อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายและปฏิบัติตามข้อตกลงของการอยู่ค่ายฯ  ระหว่างวันที่  3 – 20  ตุลาคม  2560  
     � ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายฯ เนื่องจาก......................................................................................................................... 
9. รายงานตัวเข้าค่าย 
     � วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
     ติดตามประกาศของค่าย กําหนดการ ตารางอบรม ได้ในเว็บไซต์ www.satrinon.ac.th 
 
      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรียน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันท่ี............/............/............                                               วันท่ี............/............/............  
  
 
โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่  23  กันยายน  2560  ท่ีโทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 
หมายเหตุ   ให้นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันที่  3  ตุลาคม  2560  เวลา  7.00 น. 
              ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  


