ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------------ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 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
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ดั งรายชื่ อ แนบท้ ายประกาศ ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ ที่ มี รายชื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ าร่ว ม
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 สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย สาหรับนักเรียนเข้า
ค่ายฝึ กอบรม ณ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ให้ ส่ งเอกสารหลั กฐานที่ หน่ว ยบริการวิช าการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2.2 สาขาคณิ ตศาสตร์ สาหรับ นักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนเฉลิ มขวัญสตรี ให้ส่งเอกสาร
หลั ก ฐานที่ ครู สุ พั ต รา อยู่ บ้ า นคลอง โรงเรี ย นเฉลิ ม ขวั ญ สตรี เลขที่ 28 ถนนพุ ท ธบู ช า ต าบลในเมื อ ง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

2.3 สาขาเคมี สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ให้ส่ง เอกสารหลักฐานที่
ครู วิ จิ ต รา จิ ต สุ ภ า โรงเรี ย นอุ ต รดิ ต ถ์ ด รุ ณี เลขที่ 7/1 ถนนประชานิ มิ ต ต าบลท่ า อิ ฐ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
2.4 สาขาเคมี สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
ครู วั น เพ็ ญ ยิ้ ม ประดิ ษ ฐ์ โรงเรี ย นสุ โ ขทั ย วิ ท ยาคม เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต าบลบ้ า นกล้ า ย อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสุโขทัย 64000
2.5 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
2.6 สาขาชีววิท ยา ส าหรับ นั กเรียนเข้าค่ายฝึ กอบรม ณ โรงเรียนพิ จิตรพิทยาคม ให้ ส่ ง เอกสาร
หลั ก ฐานที่ ครู ด าว เมื อ งสอง โรงเรี ย นพิ จิต รพิ ท ยาคม เลขที่ 31 ถนนกาแพงเพชร-พิ จิ ต ร ต าบลในเมื อ ง
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
2.7 สาขาฟิสิกส์ สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานที่ ครูวิฑูรย์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
2.8 สาขาฟิสิกส์ สาหรับนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่
ครูสมาน สุขสุ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ เลขที่ 173 ถนนมาตุลี ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
60000
2.9 สาขาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ค่ า ยฝึ ก อบรม ณ โรงเรี ย นก าแพงเพชรพิ ท ยาคม
ให้ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ ครู วั ฒ นา เมฆี โรงเรี ย นก าแพงเพชรพิ ท ยาคม เลขที่ 188 ถนนปิ่ น ด าริ ห์
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย น(ตั ว จริ ง และตั ว ส ำรอง) ที่ มี ร ำยชื่ อ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กเข้ ำ อบรมค่ ำ ย 1
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ต้ องส่งเอกสำรหลั กฐำน ภำยในวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 เท่ ำนั้ น (ถือวัน ที่
ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หำกพ้นกำหนดจำกนี้ จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมในโครงกำร
ดังกล่ำวทุกกรณี ในส่วนผู้มีรำยชื่อสำรอง ทำงศูนย์ สอวน. มหำวิทยำลัยนเรศวร จะติดต่อยืนยันกำรเข้ำ
ค่ำยตำมลำดับเป็นรำยบุคคล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) ค่ำย 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชีววิทยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ชื่อ - นำมสกุล
ลำดับที่
โรงเรียน
หมำยเหตุ
1
นำงสำว กมัยธร เงินแย้ม
โรงเรียนตำกพิทยำคม
2
นำย กิตติภัฎ อินทร์กลอย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
3
นำงสำว กุลิสรำ จิตงำมขำ
โรงเรียนอุดมดรุณี
4
นำย จิรทีปต์ ปำนโท้
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
5
นำย ฉัตรณรงค์ พงษำ
โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
6
นำย ชญำนนท์ คนตรง
โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม
7
นำงสำว ชุตภิ ำ เทพประสิทธิ์
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
8
นำงสำว ณัฐกำรุณ หำงศร
โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี
9
นำงสำว ณัฐชยำ สิงห์น้อย
โรงเรียนนครสวรรค์
10
นำงสำว ณัฐณิชำ ธรรมมำ
โรงเรียนตะพำนหิน
11
นำงสำว ณัฐธิดำ เฉลิมสิริโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี
12
นำงสำว ณัฐนิช จึงเจริญพำนิชย์ โรงเรียนนครสวรรค์
13
นำงสำว ตรีรัตน์ โนจิตต์
โรงเรียนนครสวรรค์
14
นำย ธนกฤต สวำมิวัสดุ์
โรงเรียนนครสวรรค์
15
นำย ธนกฤต อินเจือจันทร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
16
นำย ธนพล อันยงค์
โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม
17
นำงสำว ธนภัทร ทับทิม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
18
นำงสำว ธีรนุช จิตตะระ
โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม
19
นำย นรัญช์ จงทอง
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
20
นำงสำว เบญจภรณ์ ขำทับทิม โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
21
นำย ปพนสรรค์ สมบูรณ์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
22
นำงสำว พัชฎำภรณ์ ทิพโอสถ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม
23
นำย ภูผำ ไชยชนะ
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
24
นำย รชตะ ดีสังข์
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
25
นำย รัฐนันท์ ด่ำนจิระมนตรี โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
26
นำงสำว วรเกษ ใจสอำด
โรงเรียนตำกพิทยำคม
27
นำงสำว วิภำดำ โมรำสุข
โรงเรียนนครสวรรค์
28
นำย ศรัณย์พล ลิ้มพิพัฒน์ชัย โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม
29
นำงสำว ศิรพิชญำ จินตโรจน์
โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม
30
นำย เศรษฐ์ เอกเศรษฐ์สกุล โรงเรียนนครสวรรค์
31
นำงสำว สุชำนำฎ เพ็ชรผึ้ง
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
32
นำงสำว สุพิชชำ อินตุ้ย
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
33
นำงสำว โสรญำ บุญเป็ง
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
34
นำงสำว อธิชำ ศรีสุพัฒนะกุล
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
35
นำย อรุณโรจน์ เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนตำกพิทยำคม
36
นำย อะห์มัดฟำดีล ข่ำนเคน โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
37
นำย อัษฎำงค์ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนตำกพิทยำคม
38
นำงสำว อำทิตยำกรณ์ มรรคชีวะ โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม
สารองอันดับ 1
นำงสำว พรรษมน ผดุงกุล
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
นำงสำว ศิรดำ คงน้อย
โรงเรียนเพชรพิทยำคม

