
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 

----------------------------------------------- 
 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ของโครงการ

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค 
รับผิดชอบด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดารา
ศาสตร์ ม.ปลาย นั้น  

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  (สอวน.) ค่าย 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ิมเติม ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมเอกสารดังนี้ 
   1.1 เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu เพ่ือพิมพ์ใบสมัคร กรณีลืมรหัสผ่าน

ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการที่อีเมล watcharaju@nu.ac.th 
    1.1.1 พิมพ์ใบสมัครของตนเอง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร และด าเนินการให้ทางโรงเรียนลงนามรับรองข้อมูลผู้สมัคร 
    1.1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมกรอกข้อมูล  
   1.2 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   1.3 ส าเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   2. กรอกแบบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วนที่ QR code ด้านล่าง 

               





ล ำดบั เลขทีส่มคัร ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ
1  01001223 นางสาว ภิญญดา ปานทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2  03002477 นางสาว จิรัฎฐิติกาล เพ็งผจญ โรงเรียนนครสวรรค์
3  04000235 นาย ภินิค เครือเทศ โรงเรียนตะพานหิน

สำขำเคมี

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.) ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ิมเตมิ



 
 
 
 
 

 

 

 
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........................................................................ 
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