
ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009250374 น.ส. กัญญารัตน์  คณาฤทธ์ิ
2 6009250426 ด.ช. จักรพรรด์ิ  สีชมพูนุช
3 6009250211 นาย จิรวัฒน์   โชติวรอานนท์
4 6009250026 นาย จิรวัฒน์  ถนอมเขต
5 6009200680 น.ส. จิระกมล  ถวิลวิสาร
6 6009250207 นาย ชนวีร์  ราชสีหา
7 6009250038 น.ส. ชลธิชา  สุวรรณหงษ์
8 6009250387 นาย ฐิติพงษ์  โชคลาภ
9 6009250201 ด.ช. ณรงค์เดช    รุ่งเรืองชัยบูรณ์
10 6009250492 นาย ณัฐชนน  สวัสด์ิพูน
11 6009250592 น.ส. ณัฐชา  เหลืองอ่อน
12 6009200267 นาย ณัฐพงศ์  ชาลีวร
13 6009250142 นาย ณัฐพล  อนันทะวัน
14 6009200429 น.ส. ณิชาภัทร  สัจจัง
15 6009250357 น.ส. ธนพร  จิตต์จํานงค์
16 6009250195 น.ส. ธนพรรณ   กรรณาริก
17 6009250338 น.ส. ธัชพร  ต้ังตระกูล
18 6009250507 น.ส. นภาวี  โมทะจิตต์
19 6009250259 น.ส. นิภาธร  โพธ์ิเพิ่ม
20 6009250016 น.ส. พรพิมล  ชุ่มโสตร์
21 6009250162 น.ส. พิชชาภา  เสมาเงิน
22 6009200520 น.ส. พิชญาสินี  ขจรเศรษฐการ
23 6009200368 น.ส. พิมพ์ลภัส  นวลสนอง
24 6009200464 น.ส. ภัณฑิลา   วารีนิล
25 6009250508 นาย ภูษณพงษ์  สุขสุเสียง
26 6009250146 นาย รพีพัฒน์    บานพับทอง
27 6009250102 ด.ช. วรัญญู  ภูพงษ์พานิช

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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล

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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 6009250601 นาย วรุตม์  ห่านรุ่งชโรทร
29 6009250562 น.ส. วัชโรทัย  สิงห์ป้อม
30 6009250138 น.ส. เวธินี  เนียมทรัพย์
31 6009250397 นาย ศิริวัฒน์   โพธ์ิสง่า
32 6009200129 นาย ศุภกานต์  สุนทรอภิชาต
33 6009250299 ด.ช. หิรัญ   มาลัย
34 6009250154 น.ส. อริสรา  ทองหล่อ
35 6009200142 น.ส. อัญ   เตชะสนธิชัย
36 6009200450 น.ส. อาทินัดดา  ไตรยะพานิช
37 6009250620 น.ส. เอื้อการย์  เลิศรัตนะธารา

ที่ เลขประจําตัวผู้สอบ ช่ือ-สกุล
1 6009250100 น.ส. ภควรรณ  ด้วงทรัพย์
2 6009200606 น.ส. อมรรัตน์  ศรีทองภูสกุล
3 6009250072 น.ส. นิสิตา  ปัญญา
4 6009250534 น.ส. ฐิตา  จ้อยนุแสง
5 6009250157 นาย โสฬส  จันทอุปลี
5 6009250343 นาย พงศภัค  ศรีชมภู
7 6009250017 นาย เสฏฐนันท์  สวัสด์ิโรจน์
8 6009250550 น.ส. อาภาวรรณ   อําไพจิตต์
9 6009250602 ด.ญ. ธนภรณ์  สอนประภา
10 6009200354 น.ส. ปิยะธิดา  ชูศิลป์
11 6009250539 น.ส. จิดาภา  ศรีสวัสด์ิ
12 6009250320 น.ส. นฤภร  รวมเจริญ
13 6009250594 น.ส. ณัชชา   รักเสนาะ
14 6009200565 นาย ภูวิศ   ศรีสุระ

ลําดับสํารอง สาขาวิชาเคมี โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แบบตอบรับเพื่อยืนยนัการใช้สิทธิเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  

ระหว่างวันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560 
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคม ีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือ-สกุล  � นาย  � น.ส.  � ด.ช.  � ด.ญ. .....................................................................................อายุ..................ปี   
2. กําลงัศึกษาช้ัน........................โรงเรียน.................................................................................................................................. 
   ตําบล......................................อําเภอ.................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. 
3. อาหาร  �  ปกติ �  มังสวิรัต �  อิสลาม �  เจ     �  อ่ืนๆ......................................................................................... 
4. แพ้อาหาร................................................................................................................................................................................ 
5. โรคประจําตัว / แพ้ยา........................................................................................................................................................... 
6. ขนาดเสื้อ (รอบอกเสื้อ เป็นเลขคู่ หน่วยเป็นนิ้ว).................................................................................................................... 
7. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................. 
   ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................... 
   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 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
      (.........................................................)                         (......................................................................)  
                (ลงนาม) นักเรียน                                                            (ลงนาม) ผู้ปกครอง 
          วันท่ี............/............/............                                               วันท่ี............/............/............  
  
โปรดส่งแบบตอบรับ  ภายในวันที่  23  กันยายน  2560  ท่ีโทรสารหมายเลข  02-942-8290   
                          (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

หมายเหตุ   1) นําแบบตอบรับตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว  วันท่ี  3  ตุลาคม  2560  เวลา  7.00 น. 
               ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
               2) เตรียมค่าซักรีดเหมาจ่าย  300  บาท 


