




ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ
1  01001502 ด.ช.ปภังกร มีเวชสม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2  01001918 ด.ญ. ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
3  01002590 ด.ช. ชลณนาท ชุลบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4  01002874 ด.ช. ปพนธีร์ เรืองหน่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
5  01003229 ด.ญ. ณภาภัช ชัยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
6  01004532 ด.ช. ปราชญ์ เคร่ืองก าเเหง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
7  01004608 ด.ช. เฉลิมราชย์ ทองขาว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
8  01004725 ด.ช. ภูฟ้า ไกรยาวุฒิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
9  02004198 ด.ญ. วรกมล พันธุล์ะออง โรงเรียนวัชรวิทยา
10  03000947 ด.ญ. อรภชา จิตสุทธิภากร โรงเรียนนครสวรรค์
11  03001071 ด.ช. ตรีทเศศ อ่ าทุง่พงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์
12  03001309 ด.ช. ปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนนครสวรรค์
13  03001762 ด.ช. ภีมพงษ์ เล้ียงประยูร โรงเรียนนครสวรรค์
14  03002408 ด.ญ. พิจักขณา โพธิห์ล า โรงเรียนนครสวรรค์
15  03002743 ด.ช. จิณณ์ เถื่อนถ้ า โรงเรียนนครสวรรค์
16  03003344 ด.ช. ธนโชติ กฤตังกูร โรงเรียนนครสวรรค์
17  03003874 ด.ญ. รวิสรา สงเคราะห์ โรงเรียนนครสวรรค์
18  03004118 ด.ญ. ณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนนครสวรรค์
19  03004287 ด.ช. ธีร์ นันทส าเริง โรงเรียนนครสวรรค์
20  03004602 ด.ญ. ณิชาภัทร แคล้วโยธา โรงเรียนนครสวรรค์
21  03004784 ด.ญ. ณัชชา เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์
22  03005035 ด.ญ. ปุณิกา แย้มสังข์ โรงเรียนนครสวรรค์
23  03005189 ด.ญ. ธีรกานต์ เตชาติวัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์
24  03005721 ด.ญ. ชนน์ชนก สวนดอกไม้ โรงเรียนนครสวรรค์
25  03005772 ด.ช. รพีภัทร บรรณคร โรงเรียนนครสวรรค์
26  03005996 ด.ช. อาชัญ หน่อศิริ โรงเรียนนครสวรรค์
27  05001146 ด.ญ. เพชรชมภู ชมภูเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
28  05002567 ด.ญ. ณัฐณิชา ค าขะ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
29  05006103 ด.ช. นนทกานต์ จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
30  05006262 ด.ช. วีรพงษ์ รักหินลาด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
31  07002370 ด.ญ. พัทธนันท์ เสนีย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
32  07004531 ด.ช. ภูมิภัทร อินมูล โรงเรียนอุตรดิตถ์
33  08000129 ด.ช. อนวัช ศิลปศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
34  08000199 ด.ญ. ชินชิน อภิวงค์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
35  08000206 ด.ญ. สุวพิชญ์ ลาวัณย์รัตนากุล โรงเรียนสรรพวิทยาคม
36  08000347 ด.ญ. รริดา สิริวรัญกุล โรงเรียนตากพิทยาคม
37  08000705 ด.ช. ภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
38  08001798 ด.ช. กฤตธัช สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนตากพิทยาคม
39  08002039 ด.ญ. นุชชาพร ยารังษี โรงเรียนสรรพวิทยาคม
40  08002044 ด.ช. สรัล ต๊ะสุ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
41  08002050 ด.ช. ญาณวสุ ญาณวิริยา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
42  08004043 ด.ญ. กัญญาวีร์ ถมทอง โรงเรียนตากพิทยาคม
43  08006166 ด.ช. ธนโชติ พลทา โรงเรียนตากพิทยาคม

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

สำขำดำรำศำสตร์ ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้  ศูนย์มหำวิทยำลัยนเรศวร



 
 
 
 
 

 

 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
---------------------------------------------------------------- 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
และมีการแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันความเสี่ยง 
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว  คณะวิทยาศาสตร์จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  10 -24 เมษายน 2564 และวันที่  1  – 15 พฤษภาคม 2564                     
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้   
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายของนักเรียน 
1.1 วันลงทะเบียนเข้าค่าย คณะวิทยาศาสตร์จะดําเนินการคัดกรองแล ะวัดไข้นักเรียน 

(รวมถึงคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และนิสิต พ่ีเลี้ยงที่เกี่ยวข้อง) หากพบว่ามีไข้หรือสัญญาณการเจ็บป่วย 
จะให้เข้าพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยและให้คําแนะนําแนวทางปฏิบัติตนต่อไป และในระหว่างการจัดโครงการ  
คณะวิทยาศาสตร์จะท าการวัดอุณหภูมิของนักเรียนวันละ 2 ครัง้    

1.2 ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองมาใช้ในระหว่างเข้าค่ายให้เพียงพอ 
1.3 งดการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ        

ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)   
1.4 สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีมีปรอทวัดไข้แนะน าให้วัดอุณหภูมิ  

ร่างกายทุกวัน ช่วงเช้าและเย็น  
1.4.1 อาการไข ้ได้แก่ 
- วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ 
- มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น 
1.4.2 อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก ่ไอ น้ ามูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ 
หายใจล าบาก หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งรีบไปพบแพทย์ 

1.5 หากพบว่าตนเองมีอาการ ตามข้อ 1.4 คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือนักเรียนงดเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.6 นักเรียนจะต้องแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าค่าย        
อย่างครบถ้วน หากนักเรียนและผู้ปกครองปกปิดข้อมูล และคณะวิทยาศาสตร์ทราบภายหลังจะให้นักเรียน
ออกจากค่ายทันที และด าเนินการตามกฎหมาย 

1.7 ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าค่ายทุกคนลงนามยินยอมให้นักเรียนไปเข้าค่าย ตามแบบฟอร์ม
ทีแ่นบท้ายประกาศนี้ และแนบไฟล์แบบฟอร์มนี้ในระบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สอวน.   

1.8  นั ก เรี ย น แ ล ะผู้ ป ก ค รอ งข อ งนั ก เรี ย น ที่ เข้ า ค่ า ย  จ ะต้ อ ง ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ 
คณ ะวิท ยาศ าสตร์อย่ า ง เค ร่ งค รั ด  ตามมาตรการดั งกล่ าว  และมาต รการ อ่ืน ใดของคณ ะ / 
มหาวิทยาลัยที่จะประกาศตามมาในอนาคต 



 
2. การเตรียมการของคณะวิทยาศาสตร์ 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดเจลทําความสะอาดมือไว้ที่ห้องเรียนทุกห้อง รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะ 
ได้แก่ บริเวณรับประทานอาหาร สถานที่อ่านหนังสือ ห้องจัดกิจกรรม และให้นักเรียนล้างมือทุกครั้ง 
ก่อนเข้าห้องเรียน และท าความสะอาดสถานที่จัดโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
          2.2 คณะวิทยาศาสตร์จะหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายของนักเรียนที่เข้าค่าย 

2.3 การจัดเลี้ยงอาหารภายในค่ายจะจัดอาหารร้อนทุกมื้อ  
2.4 รถบริการรับส่งนักเรียนระหว่างการเข้าค่าย จะเช็ดทําความสะอาด ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ ายา

ฆ่าเชื้อก่อนนักเรียนขึ้นรถทุกครั้ง 
2.5 ในระหว่างการเข้าค่าย หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้เจ็บคอหรือไอจามอย่างต่อเนื่อง                           

คณะวิทยาศาสตร์จะขอให้นักเรียนคนดังกล่าวหยุดเรียนในทันที และด าเนินการตามความเห็นของทีมแพทย์ 
2.6 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดห้องพักให้นักเรียนห้องละไม่เกิน 3 คน 

 
3. การเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่พัก  

3.1  โรงแรมมีการท าความสะอาดห้องพัก ห้องน้ า ทางเดิน และราวบันได ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อน
นักเรียนจะเข้าพัก 

3.2  โรงแรมมีเจลล้างมือประจําหน้าเคาน์เตอร์ 
3.3  โรงแรมจะทําความสะอาดตามชั้นต่าง ๆ วันละ 2 ครั้ง (ก่อนนักเรียนเข้าที่พัก 1 ครั้ง และ

หลังจากนักเรียนออกจากที่พัก 1 ครั้ง) 
 

4. แนวปฏิบัติของผู้ปกครองนักเรียน 
4.1 วันลงทะเบียนเข้าค่ายและวันปิดค่าย คณะวิทยาศาสตร์ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของ

นักเรียนไม่เข้าไปภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ปกครองสามารถรับ – ส่งนักเรียนได้ที่บริเวณหน้า
อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์  

4.2 ช่วงเวลาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของ
นักเรียนในการงดเข้าเยี่ยมนักเรียน ทั้งบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และโรงแรมที่นักเรียนพัก   

4.3 กรณี ผู้ปกครองมีข้อมูลสอบถามเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่  นายวัชระ  จุ้ ย เจ๊ก               
(ผู้ประสานงานโครงการ) เบอร์ 055-963144, 086-9355716 

  
 5. แนวปฏิบัติเพิ่มเติมส ำหรับนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนในจังหวัดตำก  

5.1 ปฏิบัติตามค าแนะน าในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด  

5.2 ติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

5.3 เมือ่เดินทางเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ให้นักเรียนลงทะเบียนโดยสแกน QR code  
 

 
 
 
 

 





แบบฟอร์มยินยอมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ำย 1 ปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหำวิทยำลัยนรศวร ระหว่างวันที่ 10-24 เมษำยน 2564 

********************************************** 
  
ข้าพเจ้า............................................................................................ .......... เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
ของ ................................................................................................. นักเรยีนชั้น ……………………………….……..  
 
โรงเรียน........................................................................................................................................ ...................... 
ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 สาขา .............................................................. 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรศวร ระหว่างวันที่ 10-24 เมษายน 2564  
 

ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องแนวปฏิบัติการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564                                        
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยยินยอมให้......................................................................................... 
เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 และยินดปีฏิบัติตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 
ข้อมูลกำรคัดกรองกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19)เบื้องต้น 
 
1. นักเรียนได้เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)            
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
  ใช่ (ระบุชื่อประเทศ...........................................)      ไม่ใช่ 
 
2. บุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง/บุคคลใกล้ชิดของนักเรียนได้เดินทางไปหรือกลับจำกต่ำงประเทศที่เป็นพ้ืนที่ที่มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
  ใช่ (ระบุชื่อประเทศ...........................................)      ไม่ใช่ 
 
3.บุคคลในครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง/บุคคลใกล้ชิดของนักเรียนได้เดินทางไปหรือกลับจำกจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
  ใช่ (ระบุชื่อจังหวัด...........................................)      ไม่ใช่ 
 
4. ช่วงระยะภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าค่ายนักเรียนรู้สึกว่ามีอาการป่วย มีไข ้ไอจาม และเจ็บคอหรือไม่ 
  ใช่             ไม่ใช่ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎเป็นความเท็จข้าพเจ้าขอรับผิดตามกฎหมาย 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ ..................... 
( .................................................................................) 

                                                                      ผู้ปกครองนักเรียน 
วันที่........................................................................ 



  

 
 

ก ำหนดกำร  
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) 

ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันที่ 10 - 24 เมษำยน 2564 ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  

 
วันที่ 10 เมษำยน 2564 
 08.00-10.30 น.  รำยงำนตัว/ลงทะเบียน  

   สาขาคณิตศาสตร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาคอมพิวเตอร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาชีววิทยา  โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน  
   สาขาเคมี  โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาฟิสิกส์   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาควิชาจัดอาหารว่าง)  
10.45-12.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย แยกตามสาขาวิชา 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แยกตามสาขาวิชา 
 13.00-17.00 น. นักเรียน วิทยากรแกนน า เขา้รับการอบรมตามโปรแกรมของแต่ละสาขาวิชา  
 17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น แยกตามสาขาวิชา 
 18.00-21.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
  
วันที่ 11 - 23 เมษำยน 2564 เข้ำรับกำรอบรมตำมโปรแกรมของแต่ละสำขำวิชำทีก่ ำหนด     
วันที่ 24 เมษำยน 2564  
 08.00-12.00 น. สอบคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามสาขาวิชา   

13.00 น.   เดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวสัดภิาพ                                                                      
 
 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
    งดจัดกิจกรรมพิธีเปดิ – ปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำร  
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) 

ค่ำย 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันที่ 1 - 15 พฤษภำคม 2564 ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  

 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2564 
 08.00-10.30 น.  รำยงำนตัว/ลงทะเบียน  

   สาขาคณิตศาสตร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาคอมพิวเตอร ์ โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาชีววิทยา  โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน  
   สาขาเคมี  โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาฟิสิกส์   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น   โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
   สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย โถงอาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สวมชุดนกัเรียน) 
 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ภาควิชาจัดอาหารว่าง)  
10.45-12.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย แยกตามสาขาวิชา 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แยกตามสาขาวิชา 
 13.00-17.00 น. นักเรียน วิทยากรแกนน า เขา้รับการอบรมตามโปรแกรมของแต่ละสาขาวิชา  
 17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น แยกตามสาขาวิชา 
 18.00-21.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
  
วันที่ 2 - 14 พฤษภำคม 2564 เข้ำรับกำรอบรมตำมโปรแกรมของแต่ละสำขำวิชำที่ก ำหนด     
วันที่ 15 พฤษภำคม 2564  
 08.00-12.00 น. สอบคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามสาขาวิชา   

13.00 น.   เดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวสัดภิาพ                                                                      
 
 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
    งดจัดกิจกรรมพิธีเปดิ – ปิด 
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