
รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี ค่าย 1 
ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2560  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวอรญา  สระแพงน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
2 นางสาวธีราพร  สิงห์น้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
3 นายสิรภัทร  ด่านเดิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
4 นางสาวสุกัญญา  เรียนแพง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
5 นายณัฐชนน  แก้วยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
6 นายวีรวัฒน์  เกษสาคร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
7 เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
8 นายไกรลาศ  กวางแก้ว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
9 นายธีรภัทร์  ค าพิโลชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
10 นางสาวปัณฑ์ชนิต  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
11 เด็กชายภูวพัศ  เทียมจรรยา โรงเรียนนครสวรรค์  
12 นางสาวมลิวัลย์  ศรีสุข โรงเรียนนครสวรรค์  
13 เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์  
14 นางสาวพรนภัส  อรรถเวทิน โรงเรียนนครสวรรค์  
15 นางสาวจิณณพัต  ดั่นเจริญ โรงเรียนนครสวรรค์  
16 นางสาววิลาสินี  บุญปู่ โรงเรียนตะพานหิน  
17 นายศักดิพงศ์  สุขวินิช โรงเรียนตะพานหิน  
18 นายสันติสุข  แซ่โง้ว โรงเรียนตะพานหิน  
19 นางสาวกมลรัตน์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนตะพานหิน  
20 นายศรัณย์พล  ลิ้มพิพัฒน์ชัย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
21 นายพุฒิพงษ์  วงษ์สมบูรณ์   โรงเรียนตะพานหิน  
22 นายณฐชนม์  อินทพิบูลย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
23 นายศุภวิชญ์  สนิทผล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
24 นางสาวศิริรัตน์  สุขจร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
25 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
26 นางสาวสิรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
27 นางสาววีรพร  อ้นเล่ห์ โรรงเรียนอุดมดรุณี  
28 นายวิวรรธน์  อินทร์วงศ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
29 นายธนวัฒน์  แต้มคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
30 นายพีรภัทร สุขเกษม โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
31 นางสาวชนิกานต์  สมตัว โรงเรียนตากพิทยาคม  
32 นางสาวกัลยรัตน์  จิตชัยเจริญกุล โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
33 นายศิวาพงษ์  สุขทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือพิษณุโลก  



34 นายฐิตวัฒน์  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
35 นางสาวธีรญา  จันทะโก โรงเรียนตะพานหิน  
36 นางสาวภัทรวดี  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
กิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี ค่าย 1 

ระหว่างวันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2560 ณ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
วัน/เดือน/ ปี เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8 
ตุลาคม 
2558 

08.00 -10.00น. รายงานตัว/ลงทะเบียน  - คณะกรรมการ 

10.00 -12.00น. 
 

พิธีเปิด/ชี้แจงก าหนดการและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนะน า 

สถานที่ต่างๆ 

- ประธานศูนย์  
- คณะกรรมการ 
- Staff 

12.00 – 13.00 น. พัก (อาหารกลางวัน) - คณะกรรมการ/ครูเวร 
13.00 – 17.00 น. วิชาการ/อาหารว่าง - วิทยากร 
17.00 – 18.00 น. ตามอัธยาศัย - ครูเวร 
18.00- 19.00 น. อาหารเย็น - คณะกรรมการ/ครูเวร 

19.00 -21.00 น. นันทนาการ - คณะกรรมการ 
- Staff 

9 – 21  
ตุลาคม 
2558 

05.30-06.00น. ออกก าลังกาย - คณะกรรมการ 

06.00-07.00น. ตามอัธยาศัย - ครูเวร/Staff 
07.00-08.00น. อาหารเช้า - คณะกรรมการ/ครูเวร 

08.00-12.00น. วิชาการ/เบรก วิทยากร/ผู้ช่วย Lab. 
12.00-13.00น. พัก (อาหารกลางวัน) - คณะกรรมการ/ครูเวร 

13.00-17.00น. วิชาการ/เบรก - วิทยากร/ผู้ช่วย Lab. 

17.00-18.00น ตามอัธยาศัย - ครูเวร 
18.00-19.00น. อาหารเย็น - คณะกรรมการ/ครูเวร 
19.00-22.00น. ทบทวน/อ่านหนังสือ/ติว - ครูเวร/Staff 

19 
ตุลาคม 
2558 

13.00 – 16.00 
19.00 – 21.00 

กิจกรรม Science Walk Rally 
งานเลี้ยงอ าลาชาวค่ายฯ 

 

- คณะกรรมการ 
 

22 
ตุลาคม 
2558 

07.00 – 16.00 สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วิทยากร 

 
 


