
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak Sci III 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม - วันอาทิตย์ 1 กันยายน 2562 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา 
1 นายภูริพัฒน์  ชูธนโชต โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
2 นางสาววิรดา สังข์นุ่น โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
3 นางสาววิภาดา นันทบุตร โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
4 นางสาวปวีณา ไชยทอง โรงเรียนทุ่งสง 
5 นายศรายุทธ บุญชัย โรงเรียนทุ่งสง 
6 นางสาวแพรชมพู ขาวชู โรงเรียนทุ่งสง 
7 นายศุภโชค รัตนกระจ่าง โรงเรียนทุ่งสง 
8 นางสาวบุณยานุช เดชาทัย โรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) 
9 นายกาจบดี ผลิผล โรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) 
10 นางสาวอัญญารัตน์ ชุมแสงศรี โรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) 
11 นายมัทนกร หนูพุทธ โรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) 
12 นางสาวชยุดา สงณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก 
13 นางสาวซาฮีดะห์ หะยีกอเดร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
14 นางสาวศิริลักษณ์  หนูแดง โรงเรียนบางขันวิทยา 
15 นางสาวธนกาญจน์  ดวงน ้าแก้ว โรงเรียนบางขันวิทยา 
16 นางสาวจันทราทิพย์ แก้วเทวา โรงเรียนบางขันวิทยา 
17 นางสาวนิอร สุวรรณเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 
18 นางสาวชุติภา พริกทอง โรงเรียนบางขันวิทยา 
19 นางสาวอรัญญา เวทยา โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
20 นางสาวขวัญฤดี เพ็ชรด้วง โรงเรียนปากพนัง 
21 นางสาวอัญชิสา เพชรไพลิน โรงเรียนปากพนัง 
22 นางสาวปนัดดา สุขแก้ว โรงเรียนปากพนัง 
23 นายรัชชานนท์ ค้าสุข โรงเรียนปากพนัง 
24 นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนปากพนัง 
25 นางสาวเกศินี สุขมาก โรงเรียนปากพนัง 
26 นางสาวพิชชาภา เกื อเสน โรงเรียนปากพนัง 
27 นางสาวภานิชา หมื่นสี โรงเรียนปากพนัง 
28 นายกรกฎ ชูสุข โรงเรียนปากพนัง 
29 นางสาวศศิกาญจน์ จินดวง โรงเรียนปากพนัง 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนที่ก าลังศึกษา 
30 นางสาวอริสา สงนาค โรงเรียนปากพนัง 
31 นางสาวนูรดีนา  ดาราแมง โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 
32 นางสาวพลอยไพลิน มาจิตตา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
33 นางสาวแพรพิไล มาจิตตา โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
34 นางสาวณิชนันทน์ แท่นทอง โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
35 นางสาวสิรินยา พรับพริ ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
36 นางสาวปิยาภัทร์ หลักขัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
37 นางสาวณัฐกานต์ ทุ่ยอ้น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
38 นางสาวนรีทิพย์ นวนแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
39 นางสาวปิ่นมุกข์ ชัยเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
40 นางสาวณัฐฒิกานต์ เอียดชูทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
41 นางสาวปาริชาต ชุณหโกวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
42 นายคณิศ อักกะวิเนต โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 
43 นางสาวพรสง่า ปรีชา โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
44 นางสาวรัตนา ศรีเพชร โรงเรียนสตรีปากพนัง 
45 นางสาวปุญญพัฒน์ มีบัว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
46 นายณรงค์ฤทธิ์ พงศ์พรหม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
47 นางสาวมนัสชยา มากจริง โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
48 นางสาวปภาศรี  ทิพย์ไกรลาศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
49 นายชนกานต์   ประภัศร โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
50 นางสาวทัดสินีย์ พรหมเดช โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 
51 นางสาวอาทิตยา ทะเขียว โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
52 นางสาวศศินา ธรรมณรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
53 นายพิชญา พินิจ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี
54 นายเกียรติภูมิ สนับแน่น โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
55 นายธีรศักดิ์ ศิริทรัพย์สมใจ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
56 นายธนภัทร ทองพุ่ม โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 

 

  



ก าหนดการค่าย WOW Walailak Sci III  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม -วันอาทิตย์ 1 กันยายน 2562 

เวลา กิจกรรม 

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 

08.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

8.30 - 9.00 น. ชมวิดีทัศน์แนะน้ามหาวิทยาลัย 
แนะน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และแนะน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

9.00 - 9.30 น. 
Kahoot Quiz ตอบค้าถามชิงรางวัลแก้ว Yeti Walailak สุดหรูพร้อมลายเซ็นท่านอธิการ Limited 
edition 

9.30 - 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.00 - 11.00 น. พิธีเปิด และ ปาฐกถาพิเศษ “จุดเร่ิมต้นของความส าเร็จ เร่ิมต้นที่ ม. วลัยลักษณ์” โดย 
ศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ ธ้ารงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

11.00 - 11.30 น. ถ่ายภาพกับ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธ้ารงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

11.30 - 12.00 น. กิจกรรมตอบค้าถาม “ท้าไมเลือกเรียนวิทยาศาสตร”์ ลุ้นรับรางวัล 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 16.30 น. 
กิจกรรมสาขาวิชาเคมี ณ ห้อง Co-Working Space อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม 

17.00 - 18.30 น. 
เยี่ยมชมมหาวิทยาลยั 
- ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสระว่ายน ้า 
- สวนวลัยลักษณ ์

19.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

20.00 - 21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 

21.00 - 22.00 น. กิจกรรมสาขาวิชาฟิสิกส์ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั (พักที่ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์) 

  

tel:11.00-12.00
tel:11.00-12.00
tel:11.00-12.00
tel:12.00-13.00
tel:20.00-22.00


วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 

07.30 - 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้าและชี แจงกจิกรรม 
- เดินทางไปทะเล (ปากพญา) 

08.30 - 12.00 น. - กิจกรรมภาคสนามสาขาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
- รับประทานอาหารว่าง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 14.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

14.00 - 15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั  

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.15 - 16.00 น. กิจกรรมสอนน้องท้า Portfolio 

16.30 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั  

18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00 - 21.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ : การแสดง, ประกวดดาว-เดือนค่าย, สันทนาการ 

21.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศยั (พักที่ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์) 

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

09.00 - 11.00 น. กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนานวตักรรม  

11.00 - 12.00 น. 
พิธีปิด มอบเกียรติบัตรและของรางวัล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจรญิสุธาสินี รักษาการ
แทนคณบดสี้านักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม 

12.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายภาพร่วมกัน  

หมายเหตุ *ก้าหนดการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

tel:05.15-05.45
tel:06.45-06.00
tel:06.00-07.00
tel:07.00-08.30
tel:08.30-09.00
tel:09.00-10.00
tel:10.00-11.00
tel:11.30-12.00
tel:12.00-13.00


ระเบียบข้อบังคับการอยู่ค่าย WOW Walailak SCI III 

  

1. นักเรียนทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้ให้ตลอดช่วงการเข้าค่ายเท่านั น และห้ามออกนอก
บริเวณท่ีพักหลังเวลา 22.00 น. 

2. นักเรียนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค้าแนะน้าด้านความปลอดภัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ค่าย
ทุกคน 

3. การแต่งกายภายในค่าย นักเรียนสามารถแต่งชุดล้าลองได้ (ไม่จ้าเป็นต้องน้าชุดนักเรียนมา) และนักเรียน
ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั น กระโปรงสั น และรองเท้าแตะในช่วงเวลา
การร่วมกิจกรรมของค่าย (กรณีท้ากิจกรรมที่ชายหาด นักเรียนสามารถสวมใส่รองเท้าแตะได้และน้าชุด
เผื่อไว้ส้าหรับเปียก) 

4. นักเรียนต้องไม่ประพฤติตน ดังตอไปนี  ในขณะอยู่ค่าย 

4.1 ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี 

4.2 เล่นการพนันหรืออบายมุข 

4.3 เสพสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติด 

4.4 ท้าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือสว่นราชการได้รับความเสยีหาย หากเกิดความเสียหายขึ น นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสยีหายที่เกดิขึ น 

4.5 ลักทรัพย์ 

4.6 กระท้าความผดิทางอาญา 

4.7 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

4.8 มีอาวธุร้ายแรงในครอบครอง 

4.9 ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือท้าให้ผู้อื่นเกิดความร้าคาญในยามวิกาล 

5. นักเรียนต้องไม่ออกจากค่ายหรือไม่ร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลให้กับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ค่าย
ทราบก่อน 

6. หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะรับนักเรียนออกไปท้าธุระนอกบริเวณค่าย ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ค่ายรับทราบทุกครั ง 

7. นักเรียนทุกคนต้องให้ความเคารพสถานที่ทุกแห่งที่ไปร่วมกิจกรรม 

 


