
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
 

เร่ือง  รายช่ือนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือก โครงการโอลิมปิกวชิาการ สอวน. ค่าย 1 ประจาํปีการศึกษา 2559 
.......................................................... 

 

  ตามท่ี ศูนยโ์รงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ไดท้าํการคดัเลือกนกัเรียน  
เขา้อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจาํปีการศึกษา 2559 สาขาวชิาคณิตศาสตร์ เพื่อเขา้รับ 
การอบรม ในระหวา่งวนัท่ี  5 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ณ อาคารสิรินธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  นั้น 
โรงเรียนจึงขอประกาศรายช่ือนกัเรียนดงักล่าว ดงัแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

  ใหน้กัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือก  ดาวน์โหลดหนงัสือตอบรับการเขา้ค่ายท่ีเวบ็ไซต ์ 
www.benchama.ac.th  เพื่อขออนุญาตผูป้กครองและยนืยนัการเขา้ค่าย โดยใหน้าํส่งในวนัลงทะเบียน  
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  29  กนัยายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
                    (นายสุชีพ    ตุม้สังขท์อง) 
           รองผูอ้าํนวยการ รักษาราชการแทน 
       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือนักเรียนทีผ่่านการคัดเลอืก โครงการโอลมิปิกวชิาการ สอวน. ค่าย 1  สาขา คณติศาสตร์  

 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ศูนย์พีเ่ลีย้ง : ศูนย์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี)  

วนัที ่5 – 19  ตุลาคม  2559 

 

ล าดับที ่ ค า
น าหน้า 

ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวดั 

1 เด็กชาย รัชชานนท ์ คนยนื นาแกสามคัคีวทิยา นครพนม 

2 นางสาว ดนยา พฤกพฒันาชยั ปิยะมหาราชาลยั นครพนม 

3 เด็กชาย ดวงฉลอง เล จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

4 เด็กชาย จิรายุ อินทรักษา จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

5 เด็กหญิง จาระวี เดชภูมี จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

6 เด็กหญิง บุญญารัสม์ิ ภูดี จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

7 นางสาว ธญัยาพร ธ.น.นาม จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

8 นางสาว ศิริลกัษณ์  พนัธืพิบูลย ์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

9 นางสาว ชญานิศ ไข่มุกข ์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

10 นางสาว รุจินนัท ์ ภูนาโพธ์ิ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

11 นางสาว เอมวภิา พรหมวงษซ์า้ย จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

12 นางสาว อรจิรา เช้ือนานนท ์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

13 นาย กฤติพฒัน์ กฤตาคม จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

14 นาย ณฐัพชัร์ สุวรรณไตรย ์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

15 นาย กาจพน เพง็สลุง จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

16 นาย พสักร พนมธีรเกียรติ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

17 นาย กฤษณะ คณาจนัทร์ จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

18 นาย ชยัวฒัน์ ชอบสาร จุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร มุกดาหาร 

19 นางสาว อรทิมา พนัธ์ุคูณ เลิงนกทา ยโสธร 

20 เด็กชาย ทองแท่ง ใจเครือ กนัทรลกัษว์ทิยา ศรีสะเกษ 
 
 

 

 



 

ล าดับที ่ ค า
น าหน้า 

ช่ือ สกุล โรงเรียน จังหวดั 

21 นางสาว ณฐัฤดา สันดอน ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 

22 เด็กชาย วชิรวธุ อมรโรจน์วรวุฒิ ศรีสะเกษวทิยาลยั ศรีสะเกษ 

23 นางสาว ณฎัฐกานต ์ เพชรลานน์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 

24 นางสาว ชญานิษฐ์ ชยัสิทธานนท ์ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 

25 เด็กชาย นนทพนัธ์ุ สิทธิโชติเลิศภกัดี อาํนาจเจริญ อาํนาจเจริญ 

26 เด็กชาย กรณ์ สุรพฒัน์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

27 เด็กหญิง ปาณิสรา จริยทวสิีน เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

28 นางสาว ศุภิสรา ศรศิลป์ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

29 นางสาว ภานุชญา ปิติธรรมภณ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

30 นางสาว ซีหยวน  แจลแนล เลา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

31 นาย ธนวฒิุ สันติวชิยักุล เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

32 นาย รณกฤต ขอขจายเกียรติ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

33 นาย ธนพล คาํเพราะ เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

34 นาย ณฐัชยั ประสิทธ์ิภูริปรีชา เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 

35 นางสาว ชุตินนัท ์ แสงสุข ลือคาํหาญวารินชาํราบ อุบลราชธานี 

36 นาย พีระดลย ์ สายเคน ลือคาํหาญวารินชาํราบ อุบลราชธานี 
 

 

 

 



 
 

 
หนังสือตอบรับเข้าค่าย และขออนุญาตผู้ปกครอง 

โครงการโอลมิปิกวชิาการ สอวน.  ประจ าปีการศึกษา 2559 
ศูนย์โรงเรียนขยายผลโอลมิปิกวชิาการ สอวน. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง.............................................................................................................    ผูป้กครองของ 
นาย/นางสาว......................................................................................    ปัจจุบนักาํลงัศึกษา ระดบัชั้น ม. ..............  
โรงเรียน....................................................................................................................  ตาํบล...................................  
อาํเภอ........................................จงัหวดั.........................................................  รหสัไปรษณีย.์................................  
เกิดวนัท่ี .................  เดือน............................................  พ.ศ...................................  ปัจจุบนัอาย ุ....................  ปี 
ท่ีอยูส่ามารถติดต่อไดส้ะดวก.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
โทรศพัท(์บา้น) ..................................................................... โทรศพัท(์มือถือ) ……………………………….... 
เห็นสมควร 
 ตอบรับ/ อนุญาต  เขา้ค่ายอบรมวชิาการค่าย 1 สาขา คณิตศาสตร์ 
 โครงการโอลิมปิกวชิาการ สอวน. ระหวา่งวนัท่ี  5 – 19  ตุลาคม 2559 
 ณ อาคารสิรินธร  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 ไม่ตอบรับ/ไม่อนุญาต เน่ืองจาก.......................................................................................................................  
     
     ลงช่ือ……………...................……………….  
         (……………...................………………..)  
             ผูป้กครองนกัเรียน 
หมายเหตุ 
1. ท่านมีโรคประจาํ    ไม่มี     มี ระบุ ...........................................................................................................  
2. อาหาร   2.1)  อาหารท่ีรับประทาน     ปกติ     มงัสวรัิติ    มุสลิม   อ่ืน ๆ ระบุ .............................. 
     2.2)  แพอ้าหาร   ไม่แพ ้    แพ ้  ระบุประเภท ............................................................................ 
3. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ อาทิ  ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง และค่าอาหาร  ศูนยอ์บรม จะเป็นผูรั้บผดิชอบเอง 
4. โปรดส่งแบบตอบรับ ในวนัลงทะเบียน 
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารสิรินธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     
    อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  34000  โทรศพัท ์ 081 - 7902257  ครูอนนัต ์ ศรัทราพนัธ์   



สวสัดกิารส าหรับนักเรียน 
 

  ศูนยจ์ดัการอบรมค่าย สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ี  
 และสวสัดิการสาํหรับนกัเรียน ดงัน้ี 
  1.  ค่าพาหนะในการเดินทาง ไป – กลบั (ตามสมควร) 
  2.  ท่ีพกัแยก ชาย – หญิง และมีเคร่ืองนอนใหค้รบชุด (หมอน, ผา้ห่ม, ท่ีนอน) 
  3.  อาหาร (เชา้ – กลางวนั – เยน็)  เคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง (เชา้ – บ่าย) 
  4.  เอกสารประกอบการเรียน  สมุดบนัทึก  และวสัดุอุปกรณ์การเรียนครบชุด 
  5.  ยาสามญัประจาํบา้น 
  6.  บริการการซกั – รีด เส้ือผา้ใหน้กัเรียน 2 วนั ต่อ 1 คร้ัง 
  7.  เส้ือค่าย สอวน. คณิตศาสตร์  คนละ  1 ตวั และถุงผา้คนละ 1 ใบ 
 
 
   

ส่ิงที่นักเรียนต้องเตรียมมา 
 

  ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งเตรียมมาในการเขา้ค่าย สอวน. วนัท่ี 5 – 19  ตุลาคม  2559 (15 วนั 14 คืน)  ดงัน้ี 
   1.  ชุดนกัเรียน 1 ชุด (พิธีเปิด) 
   2.  ชุดลาํลองสาํหรับเขา้เรียน (ชุดสุภาพ)  เช่น กางเกงขายาว  ชุดวอร์ม(ชุดกีฬา) 
   3.  ชุดนอน (ชุดสุภาพ) 
   4.  เส้ือแขนยาว สาํหรับนกัเรียนในการนัง่เรียนห้องเรียนปรับอากาศ 
   5.  สบู่ ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน ผา้เช็ดตวัและของใชส่้วนตวัอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 
   6.  ยารักษาโรค  กรณีท่ีนกัเรียนมีโรคประจาํตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางอบรมโอลมิปิกวชิาการ ค่าย 1  สาขาคณติศาสตร์  ระหว่างวนัที ่5  ตุลาคม  2559  ถึง  19  ตุลาคม  2559 
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวดัอุบลราชธานี 

วนั/เดอืน/ปี เวลา เนือ้หาทีอ่บรม วทิยากร 
จ านวน
ชม. 

 5  ตุลาคม 2559 13.00-17.00 ลงทะเบียน / พธีิเปิด / พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

6  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ อ.นารีรัตน์ / อ.อนนัต ์ 4 

13.00-17.00 ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ อ.อนนัต ์/ อ.นารีรัตน์ 4 

7  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 เรขาคณิต อ.อนนัต ์/ อ.กิตติภพ 4 

13.00-17.00 เรขาคณิต อ.อนนัต ์/ อ.กิตติภพ 4 

8  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ อ.สุรชยั / อ.อนนัต ์ 4 

 13.00-17.00 เรขาคณิต อ.สุรชยั / อ.กิตติภพ 4 

9  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ อ.สุรชยั /อ.นารีรัตน์ 4 

13.00-17.00 เรขาคณิต อ.สุรชยั / อ.กิตติภพ 4 

10  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 ทฤษฎจี านวน อ.โกเมน / อ.ภาสินี  4 

13.00-17.00 ทฤษฎจี านวน อ.ภาสินี / อ.โกเมน  4 

11  ตุลาคม 2559 08.00-12.00 ทฤษฎจี านวน อ.ถนอมนวล / อ.ภาสินี 4 

 13.00-15.00 ทฤษฎจี านวน อ.ถนอมนวล / อ.ภาสินี 4 

12  ตุลาคม 2559 08.00-10.00 ทฤษฎจี านวน อ.ถนอมนวล / อ.ภาสินี 2 

10.00-12.00 ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์ อ.อนนัต ์/ อ.นารีรัตน์ 2 

13.00–15.00 เรขาคณิต อ.อนนัต ์/ อ.กิตติภพ 2 

15.00–17.00 ทบทวน 
13 ตุลาคม 2559 08.30-12.30 สอบ ชุดที ่1 (ตรรกศาสตร์และการพสูิจน์, ทฤษฎจี านวน, เรขาคณติ) 

13.00-17.00 พกัผ่อน/ กจิกรรมส่วนกลาง 

14 ตุลาคม 2559 08.00-12.00 พชีคณิต อ.พฒันพงศ ์/ อ.นารีรัตน์ 4 

 13.00-17.00 คอมบินาทอริก อ.ชินวตัร / อ.สุวรรณี  4 

15 ตุลาคม 2559 08.00-12.00 พชีคณิต อ.พฒันพงศ ์/ อ.นารีรัตน์ 4 

 13.00-17.00 คอมบินาทอริก อ.ชินวตัร / อ.สุรชยั  4 

16 ตุลาคม 2559 08.00-12.00 พชีคณิต อ.พฒันพงศ ์/ อ.นารีรัตน์ 4 

 13.00-17.00 คอมบินาทอริก อ.สุรชยั / อ.ชินวตัร 4 

17 ตุลาคม 2559 08.00-12.00 พชีคณิต อ.พฒันพงศ ์/ อ.นารีรัตน์ 4 

13.00-17.00 คอมบินาทอริก อ.สุวรรณี / อ.สุรชยั 4 

 



 

วนั/เดอืน/ปี เวลา เนีอ้หาทีอ่บรม วทิยากร 
จ านวน
ชม. 

18 ตุลาคม 2559 08.00-12.00 คอมบินาทอริก อ.สุวรรณี / อ.ชินวตัร  4 

13.00-15.00 พชีคณิต อ.พฒันพงศ ์/ อ.นารีรัตน์ 2 

15.00-17.00 ทบทวน 

19 ตุลาคม 2559 09.00-12.00 สอบ ชุดที ่2 (พชีคณิต , คอมบินาทอริก) 

13.00-17.00 พธีิปิด / เดนิทางกลบั รวม 92 

 
 *ลงทะเบียน /พิธีเปิด ค่าย 1 : หอ้ง 511  อาคารสิรินธร ชั้น 1 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 

 
แนวปฏิบัติของนักเรียนในช่วงการเข้าค่ายอบรม 

 
เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 

06.00 น. ต่ืนนอนและจดัเก็บท่ีนอน  
06.00 – 07.00 น. อาบนํ้า ลา้งหนา้ แปรงฟัน ทาํธุระส่วนตวัและแต่งตวัใหเ้รียบร้อย  
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
08.00 – 10.00 น. เขา้เรียน ช่วงท่ี 1  
10.00 – 10.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง   
10.15 – 12.00 น. เขา้เรียน ช่วงท่ี 2  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 15.00 น. เขา้เรียน ช่วงท่ี 3  
15.00 – 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  
15.15 – 17.00 น. เขา้เรียน ช่วงท่ี 4  
17.00 – 18.00 น. พกัผอ่น ออกกาํลงักาย เล่นกีฬา ตามอธัยาศยั  
18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเยน็ อาบนํ้ า ทาํธุระส่วนตวั  
19.30 – 21.30 น. ทาํการบา้น ทบทวนเน้ือหา ซกัถามขอ้สงสัยเพิ่มเติมเก่ียวกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียนในแต่ละวนัจากวทิยากร 
 

21.30 – 22.00 น. แปรงฟัน ทาํธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย  
22.00 น. เขา้นอน  

 
**** ถ้านักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องขออนุญาตจากครูผู้ดูแลค่ายอบรมทุกคร้ัง**** 


