ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
----------------------------------------------ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้ เป็นศูนย์ของโครงการ
ส่ งเสริ มโอลิ มปิ กวิช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับ ภูมิภ าค
รับผิดชอบดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
จังหวัดเพชรบู รณ์ จั งหวัดสุ โขทัย และจังหวัด อุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายฝึ กอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดารา
ศาสตร์ ม.ปลาย นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1
ประจาปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. พิมพ์ใบสมัครและใบตอบรับ โดยดาเนินการดังนี้
1.1 เข้าระบบทีเ่ ว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu เพื่อพิมพ์ใบสมัคร
1.2 พิมพ์ใบสมัครของตนเอง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลผู้สมัคร
1.3 พิมพ์ใบตอบรับยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
1.4 แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
1.5 แนบสาเนาใบแสดงผลการเรียนทุกรายวิชา หรือสมุดประจาตัวนักเรียน
2. ส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 1.1 – 1.5 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
2.1 สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ ส่งเอกสารหลั กฐานที่ หน่วยบริการวิช าการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2.2 สาขาชีววิทยา สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ให้ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ ครู จิ ร าภา ยอดเพชร โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โลก
ตาบลมะขามสูง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2.3 สาขาฟิสิกส์ สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานที่ ครูวิฑูรย์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ทั้ งนี้ นั ก เรี ยนที่ มี ร ายชื่ อ ผ่า นการคั ด เลือ กเข้ า อบรมค่ า ย 1 ประจาปี การศึ ก ษา 2561
ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เท่านั้น (ถือวันที่ประทับตราไปรษณี ย์เป็นสาคัญ )
หากพ้นกาหนดจากนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวทุกกรณี
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) ค่ำย 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561 เพิม่ เติม
สาขาชีววิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับที่
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
นำงสำว กุลิสรำ
จิตงำมขำ
โรงเรียนอุดมดรุณี
2
นำงสำว ณัฐชนน
ปิน่ สกุล
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
3
นำงสำว พลอยพัชญ์ สุทธำธิวงษ์
โรงเรียนอุดมดรุณี
4
นำย อะห์มัดฟำดีล ข่ำนเคน
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
5
นำงสำว ชไมพร
ปฏิสนธิ์
โรงเรียนหนองบัว
6
นำย อรุณโรจน์
เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตำกพิทยำคม
7
นำย ชนภัทร
ปิยจรรยำ
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับที่
โรงเรียน
1 เด็กหญิง กำนต์สิรี
ธำรทองวงศ์
โรงเรียนนครสวรรค์
2 เด็กหญิง โชติกำ
ลำภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
3 เด็กหญิง นววรรณ
ดวงศรี
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยฯ
4 เด็กหญิง ปริญญ์
ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนนครสวรรค์
5 เด็กหญิง สิริกร
สังเกตุใจ
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
สาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับที่
โรงเรียน
1 เด็กหญิง รักษิณำ
พิริยะศักดิ์จินดำ โรงเรียนนครสวรรค์
2
นำงสำว สิริญำพร
จิรนันทิพงศ์
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยฯ
สาขาฟิสิกส์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับที่
1
นำย กฤษณัฐ
พิลำศจิตร
2
นำงสำว ญำณิศำ
จันทรมิล
3
นำย เทอดฤทธิ์ ไถยฤทธิ์
4
นำย ธนธัช
ศิริรัตน์หอมสุด
5
นำงสำว นริศรำ
ตั้งจิตต์ธรรม

โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

