
1 นาย กัญจน์ เกิดไธสง

2 น.ส. เขมอักษร นิ่มเย็น

3 น.ส. จิณณพัต ผิวผ่อง

4 น.ส. เจนิสา พันธุขะวงษ์

5 นาย เจษฎา แสนศรี

6 น.ส. ชุติมาศ พัฒนพงศ์พรชัย

7 นาย ญาณันธร  รักธรรม

8 นาย ณัฐพล อนุนิวัฒน์

9 น.ส. ณัฐรดา แสงห่ิงห้อย

10 นาย ตฤณปรัชญา โอริส

11 นาย ทรงยศ พงษ์ประติยานนท์

12 น.ส. ธนภรณ์ พงษ์กล่ํา

13 น.ส. ธัญญา พันธขาว

14 น.ส. ปริญดา สิทธิกูล

15 นาย ปวริศ พรพิจิตรทรัพย์

16 นาย พศิณ อินทรขาว

17 น.ส. พิชชาญา ชูจิตร์

18 น.ส. พิมพ์ลภัส บุญยืนม่ัน

19 น.ส. ภัทรลดา บุญประเสริฐ

20 น.ส. ภัทรานิษฐ์ มงคล

21 นาย ภูริ เจริญสุข

22 นาย รุ่งธรรม งดงามทวีสุข

23 น.ส. ศศิกานต์ อเนกสิทธิสิน

24 นาย สหฤทธิ์ วิจิตรพิทยานนท์

25 น.ส. สิกขวัณณ์ ไล่กสิกรรม

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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



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

ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
26 น.ส. สุกฤตยา เรืองฤทธ์ิ

27 นาย สุวัฒนชัย เชื้อแถว

28 น.ส. กัญญ์สิริ ศุภสิทธ์ิเสรีวงศ์

29 นาย ณัฐพล ไชยมงคล

30 น.ส. ยุวดี อินจุ้ย

31 น.ส. พิชญ์สินี เหมือนเพชร์

32 น.ส. ปัณณธร สว่างพุทธคุณ

33 น.ส. ณัฐณิชา โพธ์ิสุนทร

34 น.ส. นภสร ฤทธ์ิเนติกุล

35 น.ส. ณัชกมล วิภาดาพรพงษ์

36 นาย ชัยภัฏ หุ่นแก้ว

37 น.ส. ธนรัตน พูดคล่อง



 

 
ก ำหนดกำร 

ค่ำยอบรมโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 สำขำชีววิทยำ 
ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

วันที่ 3 – 20 ตุลำคม 2560 
 

3 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
   เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย ประธานศูนย์ฯ  
   เวลา 09.30 – 16.30 น. อบรม ภาคทฤษฎี ณ ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ 

 (ชั้น 2  อาคารพลับพลา 15) 
     อบรม ภาคปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2  

 (ชั้น 3  อาคารพลับพลา 2) 
   เวลา 17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
4 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม ณ ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ 
   (หมายเหตุ เวลา 07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
     เวลา 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

   เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
     เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

   เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น) 
8 ตุลาคม 2560  หยุดการอบรม 
20 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบภาคทฤษฎี ณ ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ 
   เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์ 
   เวลา 15.00 – 16.00 น. พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
 
หมายเหตุ    การแต่งกาย  - ให้ใส่ชุดนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทุกวัน หรือสวมเสื้อที่ทางศูนย์ฯ ก าหนดให้ตาม 
   วันที่ศูนย์ฯ แจ้ง 
 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อควรปฏิบัติ 
ค่ำยอบรมโอลิมปิกวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 สำขำชีววิทยำ 

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
วันที่ 3 – 20 ตุลำคม 2560 

 
กำรปฏิบัติตนในกำรเข้ำค่ำย 

• แต่งการด้วยชุดนักเรียนเข้าอบรมทุกวันหรือสวมเสื้อที่ทางศูนย์ฯ จัดให้ตามวันที่ศูนย์ก าหนด 

• ให้คล้องป้ายชื่อตลอดเวลาขณะเข้ารับการอบรม 

• ห้ามน าทรัพย์สินมีค่าติดตัวระหว่างไปเข้าค่าย หากสูญหาย ทางศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

• นักเรียนต้องลงลายมือชื่อเข้ารับการอบรมทุกวันทั้งช่วงเช้าและบ่าย ณ ห้องอบรม (หากไม่ลงลายมือชื่อ
เพียงเวลาเดียวจะถือว่าขาดการอบรมในวันนั้น) 

• นักเรียนที่มีเวลาเรียน 80% เป็นต้นไปจะมีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกเข้าค่าย 2 และได้รับเกียรติบัตรรับรอง
การเข้าค่าย 

• นักเรียนที่มาเข้าค่ายกับทางศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี ต้องศึกษาก าหนดการฝึกอบรม ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบ และเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ ก าหนด หากฝ่าฝืนอาจถูกพิจารณาเลิกการเข้าอบรม หรือตัดสิทธิ์
การสอบคัดเลือกต่อไป 

• นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวโปรดเตรียมยารักษาโรค พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่และเพ่ือนสนิทรับทราบ                       
กรณีเกิดอาการเจ็บป่วย/ฉุกเฉิน ติดต่อศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้ที่เบอร์ 087-0412233 

 
กำรพักค้ำงท่ีศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

• นักเรียนจะต้องเข้าพักทุกวันตลอดการเข้าค่าย แต่สามารถกลับบ้านได้ตามวันหยุดที่ค่ายก าหนด และกลับ
เข้าพักก่อนเย็นวันที่จะอบรมถัดไป 

• กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องออกจากค่ายนอกช่วงเวลาที่ก าหนด ให้ขออนุญาตเป็นรายกรณี และต้องมีผู้ปกครอง
มารับ-ส่ง เท่านั้น  

• สิ่งจ าเป็นระหว่างพักค่าย 
เนื่องจากศูนย์ได้จัดที่พักไว้ให้ จึงควรปฏิบัติตนในการพักให้เหมาะสม  
➢ ไม่ควรส่งเสียงดัง และกระท าสิ่งใดรบกวนผู้อื่น 
➢ หอพักมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง หากนักเรียนแพ้อากาศหนาว ควรน าผ้าห่มมาเพ่ิมเติม 
➢ นักเรียนควรน าสิ่งของใช้จ าเป็นส่วนตัวมาให้ครบถ้วน เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน  

ยาสระผม รองเท้าแตะ เป็นต้น 
 

 


