
 
 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม  
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  

สาขาชีววิทยา    วันที่ 6 – 22 มีนาคม 2563 
สาขาคณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์  วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2563  

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

                                                                               วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 
   เรียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

                 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………….……………….…………..…………………… เบอรโ์ทรศัพท์…………………….………………… 
   เป็นผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)………………..………..…………….………….. ชื่อเล่น (นักเรียน)……….…….............. 
   นักเรียนโรงเรียน………………..…………………………..………...อ าเภอ…………….........…...…………..จังหวัด…….................……..…..………... 
   เบอรโ์ทรศัพท์ (นักเรียน)…………………………………....... E-mail (นักเรียน).....................................................................………………… 
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
  อนุญาตให้ (นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)………………………………..………………………….…….………….……………………… 
      เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สาขาวิชา…………………………………………..…………………………….………..……………………….……… 
   ไม่อนุญาตให้ (นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)………………………..…………………...……………………………………………….... 

            เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สาขาวิชา…………………………………………..…………………………….………..……………………….……... 
   นักเรียนมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 

         ไม่โรคประจ าตัว  มีโรคประจ าตัว(ระบุ)................................................................................................................  
    นักเรียนมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจ าหรือไม่ 

 ไม่มี      มี (ระบุ)....................................................................................................................... ............. 
             การแพ้อาหาร 

 ไมแ่พ้      แพ้อาหาร (ระบุ)...................................................................................................................... 
            ประเภทอาหารที่รับประทาน 

           อาหารปกติ     อาหารเจ      อาหารมังสวิรัติ 
                      (เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 

 

   หมายเหตุ : นักเรียนเข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร  
 

 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ปกครอง 
                                                                             (…………..……………………..….....……...) 
          โปรดระบุขนาดเสื้อค่าย ระบุ................ 

          

ลงชื่อ……………………………………….………นักเรียน 
     (…………………..............………………...) 

    กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ด้านล่าง  
    หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ 
    1. ชุดนักเรียน อย่างน้อย 1 ชุด (พิธีเปิด-ปิด)            4. อุปกรณ์การนอน (ผ้าหม่ หมอน)  
    2. ยารักษาโรคประจ าตัว (ถ้าม)ี         5. อุปกรณ์การอาบน้ า (รองเท้าแตะ สบู่ แปรงสีฟัน แก้วน้ าดื่ม อ่ืนๆ) 
    3. ในระหว่างการอบรมให้นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพ       
 

    หมายเหตุ  :  ทางค่ายมีบริการซักรีดเสื้อผ้า ตลอดค่าย 250.- บาท (ส่งซักวันละไม่เกิน 4 ชิ้น) 
                     เสื้อค่ายราคาตัวละประมาณ 260.- บาท 



 
ก าหนดการ  

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 
ค่าย 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 6 - 22 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

 วันที่ 6 มีนาคม 2563 
       17.00-20.00 น.  รายงานตัว/ลงทะเบียน  

   สาขาชีววิทยา โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ไม่ต้องใสชุ่ดนักเรียน) 
วันที่ 7 มีนาคม 2563 
       9.00-16.00 น.   นักเรียน (สาขาชีวิทยา) เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของสาขาวิชา 
 
วันที่ 8 มีนาคม 2563 
 08.00-10.30 น.  รายงานตัว/ลงทะเบียน  

   สาขาคณิตศาสตร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
   สาขาคอมพิวเตอร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
   สาขาเคมี  โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
   สาขาฟิสิกส์   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก (ชุดนักเรียน) 
 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  
10.45-12.00 น. พิธีเปิด (ทุกสาขา) ณ ห้อง SC1-311 โดย ....................................... 

    - พิธีกรกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าย 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
   - ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยนเรศวร และมลูนิธิ สอวน. 
   - ประธานกล่าวเปดิ  

- ปฐมนิเทศนักเรียน โดยอาจารยต์ัวแทนแต่ละสาขา 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แยกตามสาขาวิชา 
 13.00-18.00 น. นักเรียน วิทยากรแกนน า เขา้รับการอบรมตามโปรแกรมของแต่ละสาขาวิชา  
 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แยกตามสาขาวิชา 
 19.00-21.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษ  
      
 21.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศยั/ปฏิบัติภารกจิส่วนตัว/เข้านอน 
วันที่ 9-21 มีนาคม 2563 เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของแต่ละสาขาวิชาที่ก าหนด     
วันที่ 22 มีนาคม 2563  
 08.00-12.00 น. สอบคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามสาขาวิชา 

13.30-14.30 น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง SC1-311 โดย ..................................................... 
- ชมวีดีทัศน์สรุปค่าย 2 ประจ าปกีารศึกษา 2562 
- ประธานกล่าวปิดโครงการ 
- ถ่ายรูปหน้าเวที พร้อมกันท่ีละสาขา  

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
15.45 น.   เดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวสัดภิาพ         
                                                              

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 


