
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาชวีวิทยา วชิาคณิตศาสตร์ และวชิาคอมพิวเตอร ์ 
  ............................................. 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์  
โดยมีรายชื่อแนบท้าย และมีรายละเอียดเพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
       ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
      วิชาชีววิทยา เอกสารแนบ 1 
   วิชาคณิตศาสตร์  เอกสารแนบ 2 
   วิชาคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ 3 

2.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบตอบรับการอบรม แล้วส่งอีเมลมายังศนูย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. 
     ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
3.  ก าหนดการเข้าค่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ทางคณะจะประกาศวันเข้าค่ายให้ทราบต่อไปทาง  
    Website และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
4.  นักเรียนที่มาเข้าค่ายกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. ต้องศึกษาก าหนดการฝึกอบรม  

                      ปฏิบัติตนตามระเบียบ และเงื่อนไขที่ศูนย์ สอวน. ก าหนด หากฝา่ฝืนอาจถูกพิจารณายกเลิก 
                      การเข้าอบรม หรือตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกต่อไป 
     5. หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการใด ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

       (COVD-19) ศูนยโ์อลิมปิกวชิาการ สอวน. มจพ. จะแจง้ให้ทราบต่อไป 
      

                                ประกาศ  ณ  วันที่   11   พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

                              (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมัน่) 
                             คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
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เอกสารแนบ 1 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาชีววิทยา 

 
ล ำดับที ่ รหัส

ประจ ำตัว 
ค ำ

น ำหน้ำ 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 510104 นาย ณัฐพฤทธิ์ ทองสุข  อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี
2. 510200 นางสาว สุประวณี ์ ผิตพงศ ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

3. 510429 นางสาว กัญญาณัฐ เรืองธรรม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
4. 510471 นาย วรกานต ์ ถ้วยทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
5. 510509 นาย ศุภวัฒน ์ เกิดอนันต ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

6. 510549 นาย ชานนท์ อินทรประสงค ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
7. 510593 นาย ภูรินท์  ลี้พิทักษ์พงศ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธาน ี

8. 511507 นางสาว ปวริศา ศรีรักสัตย ์ สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
9. 511721 นางสาว กันต์ฤทัยรัตน ์ ดีสันเทียะ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

10. 513572 นาย ณกรณ ์ สุขโข สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
11. 520153 นางสาว ปัณณธร พรหมมาศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

12. 520209 เด็กชาย บารม ี รักษ์ความสุข สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
13. 520301 นาย สุวพัชร เกียรติศักดิ์สาคร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
14. 520330 นาย รัฐภูม ิ ทองเจียว เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
15. 520587 นาย อติเทพ วายุภักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
16. 520697 นาย ศุภริวัฒม์  สุขสม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

17. 520730 นาย ชมชนม์ อ้วนศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
18. 520772 นาย พิรชัช  นนท์นิจกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

19. 520865 นาย พชร ตั้งตรงจิตร สาธิตสถาบันการจดัการปญัญาภิวฒัน์ นนทบุรี 
20. 520933 นาย ปรเมศวร ์ จันทพันธ ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธาน ี

21. 520940 นาย ศุภกร บัวเรือง ปทุมวิไล ปทุมธาน ี
22. 521078 นาย สุชิน ชุณศาสตร ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

23. 521506 นาย อธิศติพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
24. 521776 นางสาว อภิญญา นาคเนียม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
25. 521937 นางสาว พิชามญช์ุ แผ่นภูธร อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

26. 522473 นาย พลาธิป พูนเพ็ง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธาน ี
27. 522610 นาย ชนกันต์ สุขอุดม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 

28. 522932 นางสาว อภิษฎา พรหมดสีาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบ 1 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาชีววิทยา (ต่อ) 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ค ำ
น ำหน้ำ 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 523134 นางสาว กนกภรณ ์ สุนทราลักษณ ์ เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

30. 523555 นาย อินทนนท์ พูลมา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบ 2 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 110088 นายวรัชวิชญ์ อภิพัฒน์พรชัย พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

2. 110111 นายวิชญะ วงศ์แสงประทีป สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
3. 110552 นายกมลภพ ยศนันท์ หนองฉางวิทยา อุทัยธาน ี
4. 111513 นายวีรชัย บุญยืนมั่น พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

5. 112287 นายปภาวิน โมราขาว สระบรุีวิทยาคม สระบรุ ี
6. 112358 นายสิทธา ชาลี พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

7. 112375 นายธนภัทร พลแย้ม พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี
8. 120091 นายเปรมณัฐ สว่างประทีป อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

9. 120103 ด.ญ.ณัฐธยาน ์ กิตติวรรณโชต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
10. 120132 นายวศิภูมิ์  ถัมภ์บรรฑ ุ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

11. 120141 ด.ช.ภรลิพัจ  จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
12. 120251 นายปภังกร ฤกษ์สันทัด สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

13. 120389 นายธีร์ธวัช  ลักษิตานนท ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
14. 120390 นายศุภกร เสรมิศักดิ ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
15. 120477 นายเซน  สัตตะนิชญ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

16. 120560 นายกันตพงษ ์ อินทรพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี
17. 120659 น.ส.ธัญญ์ฐิตา ทองสม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

18. 120821 นายศุภวิชญ ์ กาลิกา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี นนทบุรี 
19. 120907 นายกวีการ เคนหล้า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

20. 120915 ด.ญ.ณฐมน สกุลณ ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี
21. 120992 นายณชพล  ปิ่นส าโรง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัปทุมธานี ปทุมธาน ี

22. 121174 นายณเดชน ์ ประไพตระกลู ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภ ์

ปทุมธาน ี

23. 121195 นายกรพรรฒ  จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

24. 121254 นายธีธัช หล่อตระกูลชัย เซนต์ฟรังซสีเซเวยีร ์ นนทบุรี 
25. 121360 นายธานัท ทองวานิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
26. 121634 นายธนกร กล่อมสวน คณะราษฎรบ ารุง ปทุมธาน ี
27. 121865 ด.ช.ธราฎณ ทองแย้ม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธาน ี

28. 122432 นายวัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบ 2 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 122848 น.ส.นันท์นภสั ชัยณรงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 

30. 123512 นายเด่นภมูิ  ศรีสังข ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 
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เอกสารแนบ 3 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

 

ล ำดับที ่
รหัส

ประจ ำตัว 
ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. 1002 นาย กีรต ิ กิตติศัพท์ขจร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี ลพบุร ี

2. 1003 นาย กีรต ิ เศรษฐสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
3. 1004 นาย จีระยุทธ นาจาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี ลพบุร ี
4. 1005 นาย ชวณัฏฐ ์ สกุลวิวรรธน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

5. 1006 นาย ชัยธรา วันทนทวี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี ลพบุร ี
6. 1010 นาย ณัฐชนน อุ่นอบ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

7. 1018 นาย ปรเมศวร ์ โรจน์หล่อสกลุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี ลพบุร ี
8. 1022 นาย พชร ยนต์อยู ่ ปทุมวิไล ปทุมธาน ี

9. 1024 น.ส. พิชญาภา สุโยธีธนรตัน ์ สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี
10. 1026 น.ส. ภูริชญา ภู่ขาว อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 

11. 1028 น.ส. ลลันา ภูมิพัฒน์โยธิน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
12. 1033 นาย อธิป จิตรวศินกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

13. 2001 เด็กชาย กวิณ เหลืองนฤมิตชัย สถานศึกษานานาชาติ  นนทบุรี 
14. 2002 นาย กษิดิศ กมลมณีวงศ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี
15. 2006 นาย เจมชรันต ์ ศรีเเก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

16. 2007 น.ส. ณฏัฐามาศ อุดมสันติธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
17. 2009 นาย ธนกฤต อโณทัยไพบลูย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

18. 2010 เด็กชาย ธนพนธ ์ มหาพรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
19. 2011 ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

20. 2013 ด.ช. นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี
21. 2018 น.ส. ปวริศา อรุณครีีโรจน ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

22. 2020 น.ส. ไปรยา สุมณีงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี
23. 2022 นาย พชร ธรรมสัตย ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
24. 2023 นาย พลภัทร สุภัททธรรม สายปัญญา รังสติ ปทุมธาน ี

25. 2025 นาย พีรณัฐ เต่าทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
26. 2026 ด.ช. ภาคิน สุขจันทร ์ เทพศิรินทร์ นนทบุร ี นนทบุรี 
27. 2029 นาย วัชรพัฒน์ ริด ารงค ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
28. 2030 นาย วัชรวิศร ์ ปราชญ์เปี่ยมสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี
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เอกสารแนบ 3 
รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 

ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
วิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

ล ำดับ
ที ่

รหัส
ประจ ำตัว 

ชื่อ-นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด 

29. 2033 นาย สหรัฐ ลีโอ ณ ล าพูน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี ปทุมธาน ี

30. 2034 น.ส. อติภัทร บูรณวัฒนาโชค สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ปทุมธาน ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ  4 
แบบตอบรับการเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ปีการศึกษา 2565 

เดือน มีนาคม  2566  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จงัหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

  

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 

 
 
 



- 2 - 
 

เอกสารแนบ  5 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565 

เดือน มีนาคม  2566  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
 

โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

  

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 
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เอกสารแนบ  6 
แบบตอบรับการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565 

เดือน มีนาคม  2566  จัดค่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กรุงเทพฯ  
โรงเรียน..........................................................................................   จังหวัด.............................................    โทรศัพท์..........................................   โทรสาร................................................ 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

(โปรดระบุค าน าหน้านาม เช่น นาย นางสาว 
เด็กชาย เด็กหญิง) 

 
 
 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

 

กาเครื่องหมาย   เพื่อแสดงความจ านง 
 

ลายเซ็นนักเรียน เบอร์มือถือ 
 

การเข้าค่าย 
 

 

เข้าค่าย 
 

สละสิทธิ ์
 

  

         
         
         
 

ลงชื่อ............................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ   ลงชื่อ............................................................. ผู้ปกครอง   เก่ียวข้องเป็น ............................ 
       (..............................................................)             (..............................................................) 
โทร..............................................มือถือ.........................................    โทร........................................... มือถือ........................................... 
E-mail………………………………………………………….……….…….………    E-mail………………………………………………………………….……..……… 

ส่งแบบตอบรับที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาทางอีเมล wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
*หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์* 

 




