
 

รายละเอียดการอบรม สอวน. คณิตศาสตร์ รุ่น 20 ค่าย 2  

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

  สถานที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

  ห้องอบรม    ตึก 10 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 517A   

  ระยะเวลาอบรม    28 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2563  ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.  

                         (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางอบรม) 

  รายละเอียดอ่ืนๆเก่ียวกับการจัดการอบรม 

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถขาดการอบรมได้ไม่เกิน 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยการขาดเพียงคร่ึงเช้า 

  หรือคร่ึงบ่ายจะนับเป็นขาด 0.5 วัน   

 2. ทางศูนย์จะจัดเตรียมอาหารว่างช่วงเช้าและบ่ายให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกวัน 

 3. ไม่มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับเบ้ียเลี้ยงในส่วนของอาหารกลางวัน 

  ตามจ านวนวันที่เข้าอบรมจริง (ต าแหน่งที่ตั้งโรงอาหารสามารถดูได้จากแผนที่มหาวิทยาลัย ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 อยู่ 

  บริเวณโรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยมและบริเวณใต้อาคารเรียนรวม(ตึกไข่ดาว)) 

 

สแกน QR code เพ่ือดูต ำแหน่ง ตึก 10 คณะวิทยำศำสตร์ ใน google map 



. 

 

 

 

 

    28 กุมภาพันธ์ 

    เช้า บ่าย 

    A A 
2 มีนาคม 3 มีนาคม 4 มีนาคม 5 มีนาคม 6 มีนาคม 

เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

G G C C C C N N N N 
9 มีนาคม 10 มีนาคม 11 มีนาคม 12 มีนาคม 13 มีนาคม 

เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

In In In In FE FE G G G - 
16 มีนาคม 17 มีนาคม 18 มีนาคม 19 มีนาคม 20 มีนาคม 

เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

In In C C FE FE N N G A 

23 มีนาคม (สอบ) 24 มีนาคม (สอบ) 

8:30-10:30 11:00-13:00 14:00-16:00 9:00-12:00 13:00-15:00 

C G In A+FE N 

 วิชำ วิทยำกร 

In 
อสมกำร 

Inequality 
อ.ดร.ธันวำ ธีระกำญจน ์

FE 
สมกำรเชิงฟังก์ชัน 

Functional Equation 
อ.ดร.นพดล วิชิตสงครำม 

A 
พีชคณติ 
Algebra 

ผศ.ดร.เรืองวรนิทร์ อินทรวงษ์ สรำญรกัษ์สกุล 

G 
เรขำคณติ 

Geometry 
อ.ดร.วิศรตุ โพธิอ์้น 

C 
คอมบินำทอรกิ 

Combinatorics 
อ.ดร.อุทุมพร มำโต 

N 
ทฤษฎีจ ำนวน 

Number Theory 
ผศ.ดร.ฐติำรีย์ รุ่งรัตน์เกษม 

ตารางอบรม สอวน. คณิตศาสตร์ รุ่น 20 ค่าย 2 



กำรเดินทำงมำยังมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสำนมิตร) 

 รถไฟฟ้ำ BTS : ลงสถานีอโศก และเข้าทางซอยสุขุมวิท 23 โดยเดินเข้ามาในซอยเล็กนอ้ย และท าการข้ึนวินมอเตอร์
ไซต์เพื่อมายังมหาวิทยาลัยฯ ค่าบรกิาร 10 บาท  

 รถไฟฟ้ำ MRT : สามารถลงได้ทีส่ถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 1 และเข้าทางซอยเพชรบรุี 38 ไปข้ามสะพานคลองแสน
แสบ (เดินประมาณ 700 เมตร จาก MRT) 

 รถไฟฟ้ำ Airport Rail Link : ลงทีส่ถานีมักกะสัน และเข้าทางซอยเพชรบุรี 38 ไปข้ามสะพานคลองแสนแสบ (เดิน
ประมาณ 700 เมตร จากสถานี) 

 เรือโดยสำรคลองแสนแสบ : ลงที่ท่า มศว ประสานมิตร  
 สำยรถเมล์ท่ีว่ิงผ่ำน : 

o ลงบริเวณทำงเข้ำด้ำนหลังมหำวิทยำลัย : 11 23 60 72 99 113 93 206 
(ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ My Resort Bangkok เดินเข้าซอยระหว่าง CP Freshmart และ 7-11 ตรงเข้าไปซอย
เพชรบรุี 38 และข้ามสะพานคลองแสนแสบ) 

o ลงบริเวณด้ำนหน้ำมหำวิทยำลัย : 38 185 136 
(ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ Q House อโศก สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ 2 ช่องทาง คือเดินเข้าบริเวณซอยด้านข้าง
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน หรือเดินเข้าทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย) 

o ลงบริเวณหน้ำปำกซอยสุขุมวิท 23 : 2 38 511 501 508 25 40 
(ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณอาคาร Jasmine City โดยเดินเข้ามาในซอยเล็กน้อย และท าการข้ึนวินมอเตอร์ไซต์เพื่อ
มายังมหาวิทยาลัยฯ ค่าบรกิาร 10 บาท) 

 รถยนต์ส่วนตัว : ขอแนะน าไม่ให้น ามา ควรเดินทางด้วยบรกิารสาธารณะ เนื่องจากการจราจรอาจติดขัดและพื้นทีจ่อด
รถของมหาวิทยาลัยไมเ่พียงพอ แต่หากน ารถมา ขอให้น าไปจอดที่บริเวณอาคารจอดรถของ Airport Rail Link สถานี
มักกะสัน หรอืพื้นทีจ่อดรถของห้างสรรพสินค้าที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลแผนที่จาก https://openhouse.swu.ac.th/location/ 

ตึก 10 คณะวิทยำศำสตร์ 

https://openhouse.swu.ac.th/location/

