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ความเป็นมาของมลูนธิ ิสอวน. 

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องคอุ์ปถัมภ์โครงการ
จัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับโรงเรียนของประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานา
ประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่น าคณะนักเรียนไปแข่งขัน และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทย รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่ว
ประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนั้น กระท าได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะท าได้ก่อน คือ 
การพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าและไม่ยึดติดกับระบบราชการ 
จะสามารถช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น 
  ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้น) ไปด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็น  
ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม 
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พระราชประวตัอิงคผ์ูก้อ่ตัง้มลูนธิ ิสอวน.  
  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเป็นองค์ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิ สอวน. และเป็นประธานมูลนิธิ สอวน. พระองค์แรก 
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์
แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2466 เวลา 23:07 น. ณ สถานพยาบาล เลขที่ 48 Lexham 
gardens กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในสูติบัตรเมื่อแรกเกิดคือ May (เมย์) ตามเดือนที่ประสูติ ทรงมี
พระอนุชาเป็นพระมหากษัตริย์  2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลและ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อแรกประสูติทรงด ารงพระ
ยศหม่อมเจ้าตามธรรมเนียมราชตระกูล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามว่า “หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา” ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา” และในวันที่  
10 มกราคม พุทธศักราช 2474 สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงสถาปนาพระอิสริยศ พระเชษฐภคินี 
เป็น “สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง ณ 
ขณะนั้นด ารงพระอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามธรรมเนียมราชประเพณีเป็นพระองค์แรกในรัชกาลทรง  
พระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 
  สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพุทธศักราช 2491 เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อ
พุทธศักราช 2493 ทรงรับงานเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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จนถึงพุทธศักราช 2501 ต่อมาพุทธศักราช 2521 ทรงเป็นอาจารย์ประจ า คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ทรงเป็นหัวหน้าสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และผู้อ านวยการภาษาฝรั่งเศส จนถึงพุทธศักราช 
2519 ทรงมีพระภารกิจด้านอ่ืนๆมากขึ้น จึงทรงขอลาออกจากต าแหน่งอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ แต่ก็คงยังเสด็จเป็นองค์บรรยายพิเศษต่อไปอีก นอกจากนั้นยังทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2521 จึงทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานต าแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ด้านครอบครัว สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเสก
สมรสกับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีพระธิดา คือ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สมรสกับนายสินธู ศร
สงคราม) และมีพระนัดดา คือ ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม 
  สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงสนพระทัยและทรง
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับโรงเรียนด้วย ทรง
เห็นว่าการศึกษาในระดับโรงเรียนเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นองค์
อุปถัมภ์โครงการจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
  ประเทศไทยเริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 30 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมัน (เยอรมันตะวันตก) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2532 แต่การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
และส่งไปแข่งขันครั้งนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นการแข่งขันครั้งแรก 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานได้ขอความสนับสนุ นจาก
ภาคเอกชน เมื่อสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงทราบจึง
ประทานเงินส่วนพระองค์ และรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการนี้ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าการแข่งขันระดับนานาชาติจะ
ช่วยพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศ
ไทยระยะยาว 
  สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงประทานเงินและ
ก าลังใจ ทรงห่วงใยและซักถามผลของการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและในปีพุทธศักราช 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประทานเงินส่วนพระองค์ให้กับศาสตราจารย์
ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั้น) เพ่ือด าเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ด้วย มูลนิธิ สอวน. มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนทั้งประเทศให้ ได้
มาตรฐานสากล และประเทศไทยจะได้นักเรียนที่มีความรู้ระดับมาตรฐานสากลเข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันวิชาการกับนานาชาติมากข้ึน ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืน 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระ
ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงรับเป็นองค์
ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551  
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พระราชประวตัอิงคป์ระธานมลูนธิ ิสอวน. 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เป็นผู้ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริน
ธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์”   
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน
สุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ทรงด ารง
ฐานันดรศักดิ์ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงส าเร็จการศึกษาและทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญ
ทอง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงสมัครเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตต่อไปจนพุธศักราช 2529 ทรงส าเร็จการศึกษา และรับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์
จักรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
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รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และให้เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” 
  เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านภาษา ด้านศิลปะ และด้านการประพันธ์เป็นเลิศ งานพระราชนิพนธ์เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ ชุดเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ งานพระราชนิพนธ์บทกวี 
และงานพระราชนิพนธ์แปล เป็นต้น      
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมงานส าคัญอันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุกด้าน ทรงมีโครงการใน
พระราชด าริส่วนพระองค์หลากหลายโครงการ และยังทรงด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิ เพ่ือสาธารณกุศลมากมาย 
นอกจากนี้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ประกาศ
พระเกียรติคุณยกย่องให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
ทูตสันถวไมตรี ประจ าพุทธศักราช 2548 ด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน
กลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนาน รวมทั้งทรงให้ความส าคัญในเรื่องของการศึกษาและการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ 
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คณะกรรมการบริหารมูลนธิ ิสอวน. 

 

 

 
 
 
 

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานมูลนิธ ิ

 

    
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา 

รองประธานมูลนิธิ สอวน. 
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ 

กรรมการ 
ศาสตราจารย ์ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 

กรรมการ 
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 

กรรมการ 

    
นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา 

กรรมการ 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 

กรรมการ 
ศาสตราจารย ์ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์จงอร พีรานนท์ 

กรรมการ 

    
รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ 

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ผ่องศรี  จ่ันห้าว 

กรรมการ 

   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจัด  มงคลกุล 
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร 
เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. 

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. 

 

 

https://www.posn.or.th/wp-content/uploads/2018/07/1-inch.jpg
https://www.posn.or.th/wp-content/uploads/2018/03/aj.piniti.jpg
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ประวตัมิหาวทิยาลัยศลิปากร 

  

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (อ่านว่า สิน–ละ–ปา–กอน) เป็นชื่อภาษาไทยของมหาวิทยาลัย และใช้อักษรโรมัน

ว่า "Silpakorn"  เป็นค าสมาสระหว่าง "ศิลป" หมายถึง ฝีมือ , ฝีมือทางการช่าง, การท าให้วิจิตรพิสดาร และ 

"อากร" หมายถึง บ่อเกิด, ที่เกิด ดังนั้น "ศิลปากร" จึงมีความหมายว่า "บ่อเกิดแห่งศิลปะ" เป็นสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาในก ากับของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดิมคือ

โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้ าราชการและ

นักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซึ่ง

เดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้ง

โรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และได้เจริญเติบโตเป็นล าดับเรื่อยมา จนกระท่ังได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

 

 

 

วิทยาเขตวังท่าพระ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวั งท่ าพระ ตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ กรุ งรัตนโกสินทร์ชั้น ใน ตรงข้าม

พระบรมมหาราชวังและท่าช้าง มีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร่ เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นวิทยาเขตแรกและจุดก าเนิดของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะ

จิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์) ในปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมา 
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  วังท่าพระ เดิมคือ วังตะวันตก ในถนนหน้าพระลานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ทรงสร้างและพระราชทานให้แก่ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า กรมขุนกษัตรานุชิต เป็นที่ประทับในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานวังท่าพระให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม  

พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และทรงโปรดให้ซ่อมแซมและก่อสร้างเป็นรูปแบบดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ส่วนท้องพระโรง - ต าหนักกลาง และต าหนักพรรณราย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับปรุงเป็นห้อง

แสดงนิทรรศการและส านักงานเมื่อก่อตั้งหอศิลป์ขึ้น หอศิลป์ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการศิลปะอย่างต่อเนื่องมา

โดยตลอด ได้แก่ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์การแสดงศิลปะ

เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะที่มีความส าคัญและจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่นเดียวกับการจัด

แสดงผลงานของคณาจารย์ ตลอดจนผลงานวิทยานิพนธ์ และศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะวิชาทางศิลปะและ

การออกแบบ นอกจากนัน้หอศิลป์ยังร่วมมือกับศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศและภาคเอกชนจัดแสดงนิทรรศการประเภทต่างๆ อีกด้วย นอกเหนือจากการจัด

นิทรรศการแล้ว หอศิลป์ยังท ากิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ การอบรมศิลปะ การผลิต

หนังสือสิ่งพิมพ์ และ CD-ROM ทางศิลปะและวัฒนธรรมการวิจัย และศูนย์ข้อมูลทางด้านศิลปะ (อ้างอิงข้อมูล : 

https://www.su.ac.th/th/wangthapra.php) 

ปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น แต่

เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ในวังท่าพระคับแคบมากไม่สามารถจะขยายพ้ืนที่ออกไปได้ จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยัง

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513 

และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามล าดับ หลังจากนั้นจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.2542 เพ่ือให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มีความ

สมบูรณ์ ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "ม.ทับแก้ว" ตั้งอยู่ในบริเวณ
พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพ้ืนที่ประมาณ 888 ไร่ แต่ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร่ โดยเป็นที่ตั้งของ
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คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ชั้นปีที่1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่ 1-2) 
และคณะมัณฑนศิลป์ (ชั้นปีที่1)  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปิดให้มี
การเรียนการสอนแบบสหศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
  สาเหตุที่เลือกจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเหตุผลดังนี้ 

• ประการแรก พระราชวังสนามจันทร์เคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหากษัตริย์ผู้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดี
และศิลปินชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ 

• ประการที่สอง บริเวณพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่ตั้งของเทวาลัยคเณศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น นอกจากนี้พระคเณศยังเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะและเป็นตราของ
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้ว 

• ประการสุดท้าย ที่จังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดีย์ประดิษฐานอยู่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดี
และศิลปะที่ส าคัญในประเทศไทย ดังนั้นบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงเหมาะที่จะ
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร (อ้างอิงข้อมูล : http://www.su.ac.th/th/sanamchandra.php) 

ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี 
เ พ่ือกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

 

 

 

วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี 

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไปสู่ภูมิภาคในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่มีปณิธานและ
ปรัชญาการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พ้ืนที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  และได้ขยายเพ่ิมเติมอีก  
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3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชุมพร และระนอง โดยมีรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สาขาวิชาด้านที่เกี่ยวข้องกับกับภูมิปัญญา คติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะผสมผสาน
ครบถ้วนตามความต้องการของประเทศ และเหมาะสมกับสังคม         

วันที่ 27 กรกฎาคม 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ ต าบล
สามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 621 ไร่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
9 กันยายน 2540 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากจังหวัดราชบุรี มายังต าบล
สามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

วันที่ 27 ตุลาคม 2543 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติมจ านวน 200 ไร่ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของคณะ 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2545 โดยคณะแรกที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาในปี
การศึกษา 2546 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาจัดการเรียนการสอนที่
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และมีคณะวิชาอีก 2 คณะได้เปิดการเรียนการสอน คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ (ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพมหานคร)
(อ้างอิงข้อมูล : http://www.su.ac.th/th/petchaburi.php)  

 

ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 
ปณิธาน “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” 
วิสัยทัศน์  “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
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ประวตัคิณะวทิยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  แต่
เนื่องจากในปีการศึกษา 2515 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมยังสร้างไม่เสร็จจึงจ าเป็นต้องฝากนักศึกษารุ่นแรกเรียนที่แผนกพฤกษศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี จนในปีการศึกษา 2516 จึงได้ย้ายมา
ด าเนินการต่อที่อาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และได้จัดสร้างอาคารประกอบอ่ืน ๆ เช่น โรงเลี้ยง
สัตว์ทดลองและเรือนต้นไม้ของภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษารุ่นแรก จ านวน 48 คน แบ่งเป็น 3 
สาขาใน 2 ภาควิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ ในภาควิชาคณิตศาสตร์  และสาขาวิชาชีววิทยา 
ในภาควิชาชีวิววิทยา จากนั้นในปีการศึกษา 2519 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ทางคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายพัฒนาการศึกษาในด้านคุณภาพการศึกษาและการ
ตั้งสาขาวิชาใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งมีผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องการเพ่ิมมากขึ้นด้วย ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 
2520 เป็นต้นมาคณะวิทยาศาสตร์จึงรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา 2522 คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกให้เข้าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกแบบโควตาพิเศษเป็นครั้งแรก ในขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์ผลิตบัณฑิต 6 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

หลังจากเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นเวลาพอสมควร ในปีการศึกษา 2528 คณะวิทยาศาสตร์รับ
นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงสาขาเดียว นั่นคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  ต่อมาปีการศึกษา 2532 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคณะวิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี  
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  การเรียนการสอนในอีกสาขาหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในคณะวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเติบโต

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คือ สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบผ่านการ

อนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2531  

  จากการขยายตัวทางการศึกษาซึ่งมีการเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น จ านวน

อาจารย์บุคลากรทุกด้านก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย คณะวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นที่ต้องสร้างอาคารหลังใหม่  สร้าง

ห้องปฏิบัตกิาร ตลอดจนห้องบรรยายรวม ส าหรับใช้บรรยายรายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากคณะ

วิทยาศาสตร์ต้องรับภาระการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับคณะวิชาต่างๆ รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์

และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่อาคารวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับ

จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในระยะนี้ประเทศไทยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย แต่เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็น

ทางการ ศูนย์เครื่องมอืวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์  

  ต่อมาในปีการศึกษา 2535 ถึง 2538 คณะวิทยาศาสตร์พิจารณารับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 20 คนเป็น 

260 คน ถึงแม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณารับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีแล้วก็ตาม เมื่อมกีารวิเคราะห์จ านวน

ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศแล้วพบว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์อีกถึงปีละ 10,000

คน ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ให้พิจารณาผลิต

บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 อีก 180 คน และเนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกสาขา

หนึ่งที่ขาดแคลนอย่างยิ่ง ซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัยขอให้รับเพ่ิมอีกปีละ 10 คน ดังนั้นในปีการศึกษา 2539 คณะ

วิทยาศาสตร์จึงรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่มอีก 190 คน จากเดิม 260 คน เป็น 450 คน ต่อมาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

พิจารณาเพ่ิมอีก 10 คน ฉะนั้นในปีการศึกษา 2540 คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 460 คน 

นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ยังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พสวท.) และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (พสวท. ครู) (อ้างอิงข้อมูล : 

http://www.sc.su.ac.th/sciencehistory.php)   

 ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ปีละประมาณ 2,600 

คน  ระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 400 คน มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และอ่ืน ๆ รวม

ทั้งสิ้น 260 คน    

  คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขา คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

http://www.sc.su.ac.th/sciencehistory.php
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นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือผลิตครูคณิตศาสตร์ 

และครูฟิสิกส ์

  ระดับปริญญาโท 12 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาเคมี

วิเคราะห์ สาขาวิชาเคมีศึกษา สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขานิติ

วิทยาศาสตร์  

  ระดับปริญญาเอก 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  นอกจาการจัดการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจหลักแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังมีภารกิจ อ่ืน โดยมีโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ล้วนแต่มีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากร นักศึกษา อุปกรณ์

การเรียนการสอน และอาคารสถานที่ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาวิชาการต่างๆ การด าเนินงานของ

คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท าอย่างโดดเดี่ยว แต่ได้อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิ สอวน. เป็นต้น 
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โครงการแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
16th Thailand Mathematical Olympiad (16th TMO) 

โดย 
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ร่วมกับ 

ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

1. โครงการ : โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 

              16th Thailand Mathematical Olympiad (16th TMO) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ก าหนดการจัดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน 

   ก าหนดการจัดการแข่งขัน วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

4. หลักการและเหตุผลของโครงการ  

  ตามที่องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน 

พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)  

ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมกับระดับสากล นอกจากนั้นยัง

เป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ได้ โดยมูลนิธิ สอวน. ได้จัดให้มีศูนย์อบรม สอวน. ในภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจ านวน 16 ศูนย์ เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชด าริขององค์

ประธาน สอวน. พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ทั้ง 16 ศูนย์ รับด าเนินการ

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าอบรมเป็น

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่เข้าค่ายวิชาการโอลิมปิกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป 
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  ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้

เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2562  ดังนั้นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดท าโครงการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่  16 (16th 

Thailand Mathematics Olympiad) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ

ประเทศ 

5.2 เพ่ือท าให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต 

5.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 16 ศูนย์ทั่วประเทศ ให้

เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ในรอบต่อไป 

5.4 เพ่ือให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์

โอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถน าไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 

5.5 เพ่ือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนและคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัย  

 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จ านวน 249 คน ประกอบด้วย 

6.1 นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ  96 คน 

6.2 นักเรียนจาก สสวท.      10 คน 

6.3 อาจารย์ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ    32  คน 

6.4 ครูสังเกตการณ์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ    16 คน 

6.5 กรรมการฝ่ายวิชาการ      20 คน 

6.6 กรรมการศูนย์เจ้าภาพ      35 คน 

6.7 นักศึกษาช่วยงาน       40 คน 

         รวม    249 คน 
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 การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนผู้แทนศูนย์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ และครูสังเกตการณ์  

จากศูนย์ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ จ านวน 16 ศูนย์ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ศูนย์ สอวน. 
อาจารย์

ผู้แทนศูนย์ 
(คน) 

ครู
สังเกตการณ์ 

(คน) 

นักเรียน
ผู้แทนศูนย์ 

(คน) 

1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 1 6 
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 1 6 

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2 1 6 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 6 

5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1 6 

6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 6 
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 1 6 

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 1 6 

9 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1 6 
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 1 6 

11 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

2 1 6 

12 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 1 6 

13 โรงเรียนเตรียมทหาร 2 1 6 
14 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 1 6 

15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – โรงเรียนศรีอยุธยา 2 1 6 

16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 1 6 
 รวม 32 16 96 
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7. วิธีการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

มิถุนายน 2561 คณะกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการและเตรียมความพร้อมในการจัดการ
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก 
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากรประสานงานกับมูลนิธิ สอวน. และศูนย์ สอวน. 
ทัง้ 16 ศูนย์ เพื่อแจ้งก าหนดการวันจัดการแข่งขันฯ  

มิถุนายน – สิงหาคม 2561 ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วางแผนการด าเนินการ และเตรียมน าเสนอในที่
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ 

พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมการประชุมศูนย์เจ้าภาพโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2562 
ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันฯ 

มกราคม – พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการจัดการแข่งขันฯ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 จัดท ารายงานสรุปการจัดการแข่งขันฯ 

 

8. งบประมาณ 
     8.1 ประมาณการรายรับ 

รายรับจากมูลนิธิ สอวน.                                   1,943,600 บาท 
8.2 ประมาณการรายจ่าย      

1. ค่าเดินทาง 290,000 บาท  
2. ค่าตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง 359,600 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการแข่งขัน  

3.1 ค่าท่ีพัก  434,000 บาท 
3.2 ค่าอาหาร  560,000 บาท 
3.3 ค่าด าเนินการจัดการสอบ  30,000 บาท 
3.4 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา 100,000 บาท 
3.5 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและพิธีปิด 20,000 บาท 
3.6 ค่าของที่ระลึก เหรียญรางวัล 50,000 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  100,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)          1,943,600 บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ของประเทศ 

9.2 สามารถท าให้ผู้ เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางคณิตศาสตร์ใน

ระดับสูงขึ้นไป จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคตได้ 

9.3 ได้นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.  ในรอบ

ต่อไป 

9.4 อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้  น าไปปรับปรุงการสอน พัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน  

 

 

           ลงชื่อ   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
           ประธานโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตราสญัลกัษณ์การจดัการแขง่ขนัคณติศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาต ิครัง้ที ่16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ ์

สัญลักษณ์เลข 16 การจัดการแข่งขันครั้งที่ 16 และเป็นปีแรกที่มี 16 ศูนย์ และลวดลายของเลข 16 นี้ 

สื่อถึงพระพิฆคเณศ เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ เทพแห่งศิลปะวิทยาการและการประพันธ์ 

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สัญลักษณ์อินฟินิตี้ แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

TMO เป็นตัวย่อของ “Thailand Mathematical Olympiad” 

สีที่ใช้ในการออกแบบ สีเขียวเวอร์ริเดียน (สีเขียวตั้งแช) เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

สีเหลืองจ าปา เป็นสีประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ก าหนดการ 

ส าหรับอาจารยผ์ู้ควบคุมทมี 

และนักเรยีนผูเ้ขา้รว่มแข่งขนั 
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ก าหนดการ ส าหรบัอาจารยผ์ูค้วบคุมทีม 

ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2562 
 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 

10.00 – 11.00  น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด ห้องหลวงพ่อวัดไร่ขิง  
ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.00 – 12.00  น. ซ้อมพิธีเปิด 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. พิธีเปิด 
15.30 – 18.00 น. ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับการแข่งขัน /  

รับประทานอาหารว่าง 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น โรงแรมเดอะมิวเซียม 

19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 
07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรมเดอะมิวเซียม 

09.00 – 10.15 น. เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

10.15 – 12.00 น. รับฟังเกณฑ์การให้คะแนน / รับประทานอาหารว่าง ห้อง ร.วท.1 อาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

13.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษา / รับประทานอาหารว่าง  วู้ดแลนด์เมืองไม้ 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ร้านลุงลอยป่าลั่น 

19.00  น. รับกระดาษค าตอบข้อสอบวันแรก ห้องประชุม อาคารฟิตเนต 
ชั้น 2 โรงแรมเดอะมิวเซียม 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 

07.30 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรมเดอะมิวเซียม 
 
 
 
 
   

09.30 – 10.15 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

10.15 – 12.00 น. รับฟังเกณฑ์การให้คะแนนที่โรงแรมเดอะมิวเซียม /  
รับประทานอาหารว่าง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 -  18.00 น. ทวนคะแนนสอบของข้อสอบวันแรก / รับประทานอาหารว่าง 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00 น. รับกระดาษค าตอบข้อสอบวันที่สอง 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 
07.30 – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรมเดอะมิวเซียม 

  10.00 – 12.00 น. ทวนคะแนนสอบของข้อสอบวันที่สอง / รับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 -  17.00 น. ทวนคะแนนสอบของข้อสอบวันที่สอง / รับประทานอาหารว่าง โรงแรมเดอะมิวเซียม 

17.00 – 18.00 น. ประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขัน 
18.00 – 22.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบ  
พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมเดอะมิวเซียม 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 

07.30 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า โรงแรมเดอะมิวเซียม 
10.00 – 11.30 น. พิธีปิด / รับประทานอาหารว่าง ห้องหลวงพ่อวัดไร่ขิง  

ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการ ส าหรบันกัเรยีน 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2562 

 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่

วันเสาร์ที่ 18  พฤษภาคม 2562 

10.00 – 11.00  น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด ห้องหลวงพ่อวัดไร่ขิง  
ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.00 – 12.00  น. ซ้อมพิธีเปิด 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น. พิธีเปิด 
15.30 – 18.00 น. ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับการแข่งขัน / 

รับประทานอาหารว่าง  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 

คณะวิทยาศาสตร์ 
19.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย / เดินทางกลับที่พัก โรงแรมราชพฤกษ์พาวิลเลี่ยน 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 

07.00 – 08.15 น. เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ / รับประทานอาหารเช้า ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

08.15 – 08.30 น. เดินทางไปห้องสอบ หอ้งประชุมไทยประกันชีวิต 
ชั้น 4 อาคารโสมสวลี  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนเข้าสอบแข่งขัน 

09.00 – 13.30 น. สอบข้อเขียนอัตนัย / รับประทานอาหารว่าง 

13.30 – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 14.30 – 15.30 น. พักผ่อน / รับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมราชพฤกษ์พาวิลเลี่ยน 

17.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันจันทร์ที ่20 พฤษภาคม 2562 

07.00 – 08.15 น. เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ / รับประทานอาหารเช้า ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

08.15 – 08.30 น. เดินทางไปห้องสอบ หอ้งประชุมไทยประกันชีวิต 
ชั้น 4 อาคารโสมสวลี  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนเข้าสอบแข่งขัน 
09.00 – 13.30 น. สอบข้อเขียนอัตนัย / รับประทานอาหารว่าง 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 

คณะวิทยาศาสตร์  14.30 – 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการ / รับประทานอาหารว่าง 

18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น / เดินทางกลับที่พัก 
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 

07.00 – 08.30 น. เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ / รับประทานอาหารเช้า ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

08.30 – 16.00 น. กิจกรรมทัศนศึกษา / รับประทานอาหารกลางวัน /
รับประทานอาหารว่าง (2 มื้อ)  

ณ สัทธาอุทยานไทย และ
สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 

16.00 – 18.00 น. ซ้อมการแสดง ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

18.00 – 22.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ  

22.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมราชพฤกษ์พาวิลเลี่ยน 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 

08.00 – 09.30 น. เดินทางมาคณะวิทยาศาสตร์ / รับประทานอาหารเช้า ห้องกระจกอาคาร ร.วท. 
คณะวิทยาศาสตร์ 

09.30 – 10.00 น. เดินทางไปพิธีปิด ห้องหลวงพ่อวัดไร่ขิง  
ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.00 – 11.30 น. พิธีปิด / รับประทานอาหารว่าง 

11.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม 

การแข่งขนัคณิตศาสตรโ์อลิมปิกระดบัชาต ิครัง้ที ่16 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

1. ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าทีม 
2. ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองหัวหน้าทีม 
3. น.ส.สุพานี ฉิมพลี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ครูสังเกตุการณ์ 
4. ด.ช.ธธีัช ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายคณิศร ไชยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ญ.จาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.กฤติธี นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช.ธีรวิชญ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1. ผศ.ดร.ศราชัย ก้องศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่       หัวหน้าทีม 
2. ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่       รองหัวหน้าทีม 
3. นายวิฑิตพงศ์ พะวงษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรงั ครูสังเกตุการณ์ 
4. น.ส.พัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ตรัง  
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5. น.ส.ชญาภา บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.กันตภณ ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1. ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานี หัวหน้าทีม 
2. ผศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานี รองหัวหน้าทีม 
3. น.ส.เล็ก แซ่จิว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานี ครสูังเกตการณ์ 
4. นายเนติ เทพพิทักษ์ โรงเรียนพัทลุง นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายชารีฟ ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. น.ส.สิรวิรรณ ทองเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

7. นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายอนัส ยูโซะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ญ.วิภารว ีเด่นปรีชาวงค์ โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงยะลา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1. ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าทีม 
2. ดร.เบน วงศ์สายใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองหัวหน้าทีม 
3. รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูสังเกตการณ์ 
4. นายพีรวิชญ์ สุริยะ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. น.ส.พรไพลิน หอมสมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายคณิน วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายณัฐชนน อินตาทิพย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายชัยวัฒน์ งามสัตตบุษย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยันเรศวร 

1. รศ.ดร.กิจติ รอดเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าทีม 
2. ผศ.ดร.โสภิตา ข ารอด มหาวิทยาลัยนเรศวร รองหัวหน้าทีม 
3. นายเอกพงศ์ เบญจกุล โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูสังเกตการณ์ 
4. นายกีรติ สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายณัฐวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายธนาธิป ศรีกาวี โรงเรียนตากพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายศิรชัช ชมบริสุทธิ ์ โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ญ.ศุภิสรา เนียมทรัพย์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1. ดร.มงคล ตุ้นทัพไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าทีม 
2. ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองหัวหน้าทีม 
3. ดร.นวรัตน์ เอกก้านตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูสังเกตการณ์ 
4. นายสุทธเมธ ลิมานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายชนาธิป สมบัติทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ศึกษาศาสตร์) 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6. ด.ช.นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.ดาเนียล รียะวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายชัยชล เฮงสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1. นางรตี โบจรัส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าทีม 
2. ดร.ธนวิทย์ จีรุพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองหัวหน้าทีม 
3. ดร.พัชรี วงษาสนธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครูสังเกตการณ์ 
4. นายจุลจักร ทับสีแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายศุภวิชญ์ ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. น.ส.บุญญารัสมิ์ ภูด ี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

8. นายคุณัญญา สว่างโสดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
นครราชสีมา 

นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

9. นายอภิวัฒน์ แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยับูรพา 

1. ดร.อรรณพ แก้วขาว มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าทีม 
2. ดร.สมคิด อินเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา รองหัวหน้าทีม 
3. ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครูสังเกตการณ์ 
4. นายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ด.ช.กิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ช.พัทธดนย์ เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.ธัญธรี์ กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.พิสิษฐ์ สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุร ี
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

9. ด.ช.รชต รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1. ผศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หัวหน้าทีม 
2. ผศ.ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองหัวหน้าทีม 
3. รศ.ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครูสังเกตการณ์ 
4. นายณิชภัทร เกริกกิตติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. น.ส.ภทรพร พงษ์พานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ญ.อร ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช.ภวูณิช วาณิชววิัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

1. ผศ.ดร.ดาวุด ทองทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าทีม 
2. ดร.อนุวัฒน์ ตั้งธนวัฒน์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม 
3. ดร.ชลิตา ธูปสวุรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครูสังเกตการณ์ 
4. ด.ช.เธียร ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ช.ปุณณวิช ธวุจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.ศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ฝ่ายมัธยม) 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

8. นายศุภณัฐ จ าปาเหล็ก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายณัฐชนน มงคลธนานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัศิลปากร 

1. ผศ.ดร.สมเจตน์ ชัยยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าทีม 
2. ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองหัวหน้าทีม 
3. นายจารุวัตร นาควิมล โรงเรียนศรัทธาสมุทร ครูสังเกตการณ์ 
4. ด.ช.วิศรุต พีรชัยเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5. ด.ช.ภาธร พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ช.วภิู กิจส าเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. ด.ช.หฤษฎ์ คงคาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. น.ส.ธนพร โชคชัยชวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายณัฐชนน ชิว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ – โรงเรียนศรีอยุธยา 

1. ดร.วิศรุต โพธิ์อ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าทีม 
2. ดร.นพดล วิชิตสงคราม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองหัวหน้าทีม 
3. นางทยิดา ตั้งตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ครูสังเกตการณ์ 
4. ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5. ด.ญ.ปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ช.ศิทธา ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายปัณณธร จ ารูญฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช.กิรกฤต ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

1. นายมาณพ วงษ์ค า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หัวหน้าทีม 
2. นายไอศุริย สุดประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม 
3. นายณัฐพล สนพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์ 
4. นายกิตติภูมิ ขันตินุกูลธานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ด.ช.นันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายวัฒนบูลย์ เชื้อรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. ด.ช.พิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
1. ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าทีม 
2. น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รองหัวหน้าทีม 
3. ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครูสังเกตการณ์ 
4. นายอธิราช เล้าหเรณู โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ครูสังเกตการณ์ 
5. นายพลภูมิ ก าธรทักษิณา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายปรมี วัชรีบ ารุง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายณัฐดนัย จารุทิกร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายถิรธวัช ณรงค์การดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
10. นายเจตวัฒน์ ดาวเฉลิมวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร 
1. น.ท.โชติ จันทร์วัง โรงเรียนเตรียมทหาร หัวหน้าทีม 
2. พ.ต.ปรัชญา กมลเพชร โรงเรียนเตรียมทหาร รองหัวหน้าทีม 
3. ร.ท.จักรกฤษณ์ กรุณา โรงเรียนเตรียมทหาร ครูสังเกตการณ์ 
4. นายนตท.ทัศนัย มานิตย์ โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. นายนตท.ปริตต์ โพธิ์สุภานันท์ โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6. นายนตท.กฤตย์ ตรีนาคพันธุ์ โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายนตท.ธัชกร สังวรโยธิน โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
8. นายนตท.เตชัส เกิดอยู่ โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นายนตท.ภูผา โฮงยากุล โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ 
1. ผศ.ดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม 
2. ดร.ธรณินทร์ ทันศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม 
3. นายวาสน์ สุวรรณเวช โรงเรียนโยธินบูรณะ ครูสังเกตการณ์ 
4. ด.ช.อาชวรรถ ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ด.ช.ศุภวชิญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6. ด.ช.วริทธิ ์วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7. นายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน 
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

8. ด.ช.กิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 

นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

9. นายปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
10. รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมสังเกตการณ์(เจ้าภาพปีหน้า) 
11. น.ส.อังคณา ศรีพยัพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมสังเกตการณ์(เจ้าภาพปีหน้า) 
12. น.ส.แคทลียา ดาวสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมสังเกตการณ์(เจ้าภาพปีหน้า) 
13. น.ส.จิตรลดา สมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมสังเกตการณ์(เจ้าภาพปีหน้า) 
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นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 

1. ด.ช.วสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 
2. นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 
3. นายธรรมดล ตันศรีวรรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ฝ่ายมัธยม) 
นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 

4. นายวิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 

นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 

5. นายธิติ เถลิงบุญสิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน 

นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 

6. นายพลพล ลิมกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 
7. นายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 
8. นายสิทธิ์ชัย รัตนคาม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนตัวแทนจาก สสวท. 
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ค าสั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ที่          /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขัน 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
.................................................................................. 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่  
18-22 พฤษภาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและคณะอนุกรรมการ  
ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประกอบด้วยผู้มีต าแหน่งและรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการด าเนินการ 
  

 1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 1.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานที่ปรึกษา  

1.3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

ที่ปรึกษา  
1.4 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ปรึกษา  
1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา 

 1.6 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา  
1.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 
ที่ปรึกษา  

1.8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา  
1.9 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  ประธานกรรมการ 

 1.10 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง กรรมการ 
 1.11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอ่ียม กรรมการ  

1.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ลิ้มบุพศิริพร กรรมการ  
1.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา   ลิ้มบุพศิริพร กรรมการ  
1.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ กรรมการ  
1.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศรีทัศน์ กรรมการ 

 1.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ กรรมการ 
 1.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย ์ พรสวัสดิ์ กรรมการ 
 1.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ กรรมการ  

1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร กรรมการ  
1.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร กรรมการ  
1.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี  มุสันเทียะ กรรมการ  
1.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยน์รตัน์  กันยะมี กรรมการ 

 1.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์  จิตต์มั่น กรรมการ 
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1.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา พนิตสุภากมล กรรมการ  
1.25 อาจารย์ ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตก าธร กรรมการ  
1.26 อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง กรรมการ 

 1.27 อาจารย์ ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว กรรมการ  
1.28 อาจารย์ ดร.สินีนุช สุวรรณาภิชาต ิ กรรมการ  
1.29 อาจารย์ ดร.ปรีชญา  สัญญฑิตย์ กรรมการ  
1.30 อาจารย์ ดร.ธนากร  ปริญญาศาสตร์  กรรมการ  
1.31 อาจารย์ ดร.พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์  กรรมการ 

 1.32 อาจารย์ผกามาส พะวงษ์ กรรมการ  
1.33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย กรรมการและเลขานุการ 

     

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน 
  

 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย ประธานอนุกรรมการ  
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร อนุกรรมการ 

 2.3 อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร อนุกรรมการ 
 2.4 นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์ อนุกรรมการ 
 2.5 นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
     

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

 

3.1 อาจารย์ ดร.ปรีชญา  สัญญฑิตย์ ประธานอนุกรรมการ  

3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอ่ียม อนุกรรมการ 
 3.3 อาจารย์ ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตก าธร อนุกรรมการและเลขานุการ 
     

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม พิธีการ และจัดเลี้ยง  

 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย ์ พรสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
 4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง อนุกรรมการ 
 4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ อนุกรรมการ 
 4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา พนิตสุภากมล อนุกรรมการ 
 4.5 อาจารย์ ดร.วรภาส พรมเสน อนุกรรมการ 
 4.6 อาจารย์ ดร.สินีนุช สุวรรณาภิชาต ิ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ทะเบียน เกียรติบัตร สูจิบัตร และประเมินผล 
 5.1 อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร ประธานอนุกรรมการ 
 5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร อนุกรรมการ 
 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา ลิ้มบุพศิริพร อนุกรรมการ 
 5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร อนุกรรมการ 
 5.5 อาจารย์ผกามาส พะวงษ์ อนุกรรมการ 
 5.6 นางรุ่งอรุณ นิมิตรนิวัฒน์ อนุกรรมการ 
 5.7 นางสาวปริฉัตร สระทองฮ่วม อนุกรรมการ 
 5.8 นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อโสต  

 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย ประธานอนุกรรมการ 
 6.2 อาจารย์ ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว อนุกรรมการ 
 6.3 อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง อนุกรรมการ 
 6.4 นายภาณุมาศ บุญวงษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
     

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 

 

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศรีทัศน์ ประธานอนุกรรมการ  

7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ อนุกรรมการ  

7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี  มุสันเทียะ อนุกรรมการ 
 7.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยน์รตัน์  กันยะมี อนุกรรมการ  

7.5 อาจารย์ ดร.พัชรี สัมฤทธิ์นรพงศ์ อนุกรรมการ 
 7.6 นางยุพิน งามพริ้งศรี อนุกรรมการและเลขานุการ 
 7.7 นางกิ่งดาว สระจูม เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
     

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนและประสานงานพี่เลี้ยง 
 

 

8.1 อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง ประธานอนุกรรมการ  

8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา พนิตสุภากมล อนุกรรมการ 
 8.3 อาจารย์ ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์ อนุกรรมการ 
 8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. คณะอนุกรรมการฝ่ายที่พัก 

 

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายที่พัก   

9.1 อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร ประธานอนุกรรมการ  

9.2 อาจารย์ ดร.ปรีชญา  สัญญฑิตย์ อนุกรรมการ  

9.3 อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง อนุกรรมการและเลขานุการ 
 9.4 นางกิ่งดาว สระจูม เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่พัก 
     

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ และทัศนศึกษานักเรียน คณาจารย์ 
 

 

10.1 อาจารย์ ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว ประธานอนุกรรมการ  

10.2 อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ อนุกรรมการ 
 10.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงค์  จิตต์มั่น อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

    ประธานโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการก่อสร้าง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาขึ้น เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในปีพุทธศักราช 2542 บนพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช 2544 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544 เป็นหอ

ศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ที่รวบรวมภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดย

จะมีทั้งส่วนของนิทรรศการประจ าเพ่ือให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย 

นิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทาง

วิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของ

ภูมิภาคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขตโบราณสถานของพระราชวังสนามจันทร์ 

   

  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก  

1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ขนาดจุ 1 ,300 ถึง

1,500 คน พ้ืนห้องปาร์เก้ไม้สัก เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า ทั้ง

ผนังและเพดานเป็นวัสดุดูดซับเสียง ชั้นล่างใต้ห้องประชุม มีห้องแสดงผลงานศิลปะและนิทรรศการหมุนเวียน พ้ืนที่ 

1,200 ตารางเมตร อาคารรองมีสองส่วน คือ เรือนไม้จ านวน 4 หลัง สร้างจากแบบเรือนพักข้าราชบริพารในรัชกาล

ที่ 6 ที่พระราชวังสนามจันทร์ จัดไว้เป็นพ้ืนที่แสดงผลงานวัฒนธรรม และพ้ืนที่แสดงงานรวม 1,000 ตารางเมตร 

และ เรื อนรั บรอง  1  หลั ง  เป็ นอาคารชั้ น เดี ย ว พ้ืนที่ ป ระมาณ 300  ตาราง เมต ร  ( อ้ า ง อิ งข้ อมู ล  : 

https://campus.campus-star.com)  

 

 

 

https://campus.campus-star.com)/
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ณ สัทธาอุทยานไทย 

  ณ สัทธาอุทยานไทย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ความ

เป็นไทย ความเชื่อ และศรัทธา ผ่านการน าเสนอในมุมมองใหม่ที่ทันสมัย เพลิดเพลินกับการเรียนรู้และสนุกกับ

วัฒนธรรมไทย ในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม Interactive game, Augmented Reality (AR), Photo frame, 

การ์ตูนแอนิเมชั่น ในจุดต่าง ๆ ผ่านทาง Application 

 

          ณ สัทธาอุทยานไทย ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ท้ังหมด 42 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
น้อยใหญ่ ที่คอยให้ร่มเงาและความร่มเย็นแก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกฝังรากเหง้าความเป็น
ไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามให้คงอยู่สืบไป ตามเจตนารมณ์ของผู้
ก่อตั้ง "ขอท าเป็นที่พักใจ มาแล้วมีความสุข ใครมีความทุกข์มา ก็สามารถท้ิงทุกข์ไว้ที่นี่" 
         จุดที่ถือเป็นไฮไลต์เด่นของ ณ สัทธาอุทยานไทย ได้แก่ วิหารสมัยสุโขทัย ในโซน ณ สัทธาปฏิมา ใช้เทคนิค 
Mapping เล่าเรื่องราวการเดินทางของพระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย  ผ่านแสง สี เสียง 
และแสดงภาพบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูป ภายใน ณ สัทธาอุทยานไทย มีจุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจ ได้แก่ 
จุดที่ 1 ไทยสัทธา จุดจัดแสดงภาพรวม แนวคิด ประวัติความเป็นมากว่าจะเป็น ณ สัทธา  
จุดที่ 2 มหาราชกษัตรา อนุสาวรีย์พระบรมรูปจ าลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และสมเด็จพระปิยมหาราช 3 มหาราชผู้ "กอบกู้รักษาเอกราชไทย" ตามแบบฉบับยุคสมัยของท่าน  
จุดที่ 3 ณ สัทธานุสรณ์ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลส าคัญ พร้อมเรื่องราวชีวิต เกียรติประวัติ และ
คุณงามความดีของบุคคลนั้น ๆ 
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และจัดแสดงหุ้นขี้ผึ้งพระจริยวัตรสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี ในอิริยาบถต่าง ๆ พระราชประวัติสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และจ าลองบ้านสมเด็จย่าในวัยเด็กท่ีวัดอนงคาราม 

 

จุดที่ 4 ถ้ าพุทธชาดก   จัดแสดงเรื่องราวของมหาโจรองคุลีมาล 

จุดที่ 5 อริยสัทธา  จัดแสดงหุ่นพระอริยสงฆ์ ประดิษฐานบนกุฏิตามแบบฉบับของแต่ละภาค 

จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย  บ้านไทยจ าลองตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมของแต่ละภาค สัมผัสวิถีชีวิต ข้าวของ
เครื่องใช้ การกิน-อยู่ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค 

 

จุดที่ 7 ลานภิรมย์  บอนไซรูปร่างสวยงามจ านวนมาก ที่ผู้ก่อตั้ง ณ สัทธา สะสมมายาวนาน บนลานกลางแจ้งและ
มีฉากหลังเป็นน้ าตก ที่ท าให้การเดินชมน่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น 

จุดที่ 8 ลานอวโลสัทธา  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา จ าลองจากศิลปะราชวงศ์ซ้อง ประเทศจีน 

(อ้างอิงข้อมูล : http://www.nasatta.com) 

  
 

http://www.nasatta.com)/
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สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา 
 

 

  สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา ดินแดนแห่งความฝัน ของคนรักตุ๊กตา แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 

เพลิดเพลินไปกับตุ๊กตานุ่มๆ น่ากอด ในเมืองตุ๊กตา ที่ตกแต่งออกมาตามจินตนาการกว่า 15 โซน หมียักษ์ตัวใหญ่ 

จ าลองชุดประจ าชาติของอาเซียน โซนประเทศจีน ญี่ปุ่น ตื่นตากับชนเผ่าหมีน้อย เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ บ้าน

ริมน้ าวิถีไทย ตื่นเต้นกันการหาทางออกท่ีเขาวงกต และโซนอื่นๆ อีกมากมาย   
 

 
 

  จากนั้นมาแต่งแต้มจิตนาการของตนเองที่ห้องงานประดิษฐ์ ทุกท่านสามารถประดิษฐ์ตุ๊กตาที่เป็นฝีมือคุณ

เองไม่ซ้ าใคร มีหนึ่งเดียวในโลก (อ้างอิงข้อมูล : http://www.suntreelandofdolls.com/) 

                    

 
 

http://www.suntreelandofdolls.com/
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วู้ดแลนด์เมืองไม้  

วู้ดแลนด์เมืองไม้ (Woodland Muangmai) ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน จังหวัดนครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวบรวมงานไม้แกะสลักจ านวนมาก แต่ละชิ้นมีความละเอียดประณีตดูสวยงามอลังการอย่างมาก ซึ่งออกแบบโดย
สถาปนิกชาวไทย ผู้ที่เข้าชมได้สัมผัสถึงมหัศจรรย์แห่งการก่อเกิดธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และความงดงามทางศิลปะที่
มนษุย์ได้บรรจงสร้างขึ้นมา และยังมีประติมากรรมชิ้นส าคัญทางศาสนาคริสต์ “ปิเอตา” มีความสูงที่สุดในประเทศ
ไทยแกะสลักโดยช่างชาวฟิลิปปินส์  และผลงานแกะสลักอันล้ าค่าอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งหาชมจากท่ีอ่ืนไม่ได้อีกแล้ว
ในประเทศไทย โดยเพิ่มความเก๋ไก๋ใส่เรื่องราวเข้าไปจนกลายเป็น Modern Museum ที่น่าสนใจในชื่อนิทานเมือง
ไม้ ซึ่งแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ห้อง 
  ภายในพิพิธภัณฑ์วู้ดแลนด์เมืองไม้ พบกับความมหัศจรรย์ของรากไม้เพราะไม่นึกว่ารากไม้ที่อยู่ใต้ดินแลดู
ไร้คุณค่าจะงดงามได้ขนาดนี้  การแกะสลักเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆได้อย่างเหมือนจริง ทั้งรูปร่างหน้าตาและพ้ืนผิว 
อีกความเก๋คือการจ าลองบรรยากาศให้เหมือนป่าจริงๆ ทั้งแสงสีและเสียงนกร้องเป็นระยะ แต่ไฮไลท์อยู่ที่งานจาก
ไม้เทพทาโรซึ่งเป็นไม้มงคลทางภาคใต้ที่หาชมได้ยาก แถมยังเป็นศิลปะจากฝีมือธรรมชาติกับมนุษย์ เพราะ
ช่างฝีมือเค้าแกะสลักจากรากไม้ต่อขึ้นมาเป็นรูปสัตว์โดยยังคงเนื้อของรากไม้บางส่วนไว้ 
 
 
 
 
 
 

 
ห้องถ้ าพญานาค ห้องนี้สวยงามมาก มีงานไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาคสุดพิถีพิถันหลายอิริยาบถ ซึ่งล้วน

ท าจากไม้เทพทาโรทั้งสิ้นแถมยังเป็นงานชิ้นเดียวในโลก เพราะแกะจากรากไม้ที่มีอายุนับ 100 ปี ที่มีลวดลายไม่
เหมือนกัน 

การแกะสลักรากไม้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ชาดก 
เหล่าเทพเทวา รวมไปถึงเรื่องราวจากมหากาพย์รามเกียรติ อีก
ด้วย และนับเป็นห้องที่มีความวิจิตรมากที่สุด ไฮไลท์คือรูปแกะสลัก
พระพักตร์พระพุทธเจ้าทีใช้ลวดลายไม้เป็นจีวรในลายจีวรมีใบหน้า
มนุษย์ต้นไม้ซ่อนอยู่ถึง 3 หน้า 

ผลงานชิ้นโดดเด่นคือ “ปิเอตา” หรือภาพของพระแม่มารีย์
ประคองร่างพระเยซูที่เพ่ิงอัญเชิญลงจากกางเขน ฝีมือของชาวอิตา
เลียน อีกทั้งยังมีภาพแกะสลักไม้นูนต่ าเป็นเรื่องราวของพระเยซูและ
เหล่าสาวก (อ้างอิงข้อมูล : http://www.museumthailand.com) 

http://www.museumthailand.com/
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แผนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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แผนท่ีคณะวิทยาศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์
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ต าแหน่งที่ตั้งของสถานท่ีในการด าเนินงาน 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 
 

 

รวมสถานที่ทั้งหมด 
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1ZGrwMJ7Q0zPOCThzK3hS-
CEww2WLpnBC&ll=13.8177803481365%2C100.04103918644716&z=15 

 

ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
https://goo.gl/maps/U7yJNtdeXSZd8W1YA 

 

ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
https://goo.gl/maps/KFs8nQoUho18EaNk7 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
https://goo.gl/maps/nn9oiRnSoRn5CiBo6 

 

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
https://goo.gl/maps/NtUhxjPCYyEjyck88 

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
https://goo.gl/maps/H2fkiCeZJJkG5BkC7 

 

โรงแรมราชพฤกษ์พาวิลเลี่ยน นครปฐม 
https://goo.gl/maps/hihuvJNkGCxw6ouw9 

 

โรงแรมเดอะมิวเซียม นครปฐม 
https://goo.gl/maps/Ap5jmwjD7PCTgKKh7 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1ZGrwMJ7Q0zPOCThzK3hS-CEww2WLpnBC&ll=13.8177803481365%2C100.04103918644716&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1ZGrwMJ7Q0zPOCThzK3hS-CEww2WLpnBC&ll=13.8177803481365%2C100.04103918644716&z=15
https://goo.gl/maps/U7yJNtdeXSZd8W1YA
https://goo.gl/maps/KFs8nQoUho18EaNk7
https://goo.gl/maps/nn9oiRnSoRn5CiBo6
https://goo.gl/maps/NtUhxjPCYyEjyck88
https://goo.gl/maps/H2fkiCeZJJkG5BkC7
https://goo.gl/maps/hihuvJNkGCxw6ouw9
https://goo.gl/maps/Ap5jmwjD7PCTgKKh7
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