ประกาศรายชื อนักเรียนทีได้ รับ "ทุนพัฒนาหัวแหลม" เพือเข้ าค่ ายหัวแหลม-2020 ที อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Pre-Hualaem Academy (Pre-HA)
ระหว่างวันที 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2563

ให้ นักเรี ยนทีมีชือในประกาศ ยืนยันการเข้ าค่ าย ตังแต่ วันที 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
วิธียืนยันเข้ าค่าย ระบุในเมล์ โดยแจ้ง ชือ นามสกุล ชัน โรงเรี ยน หลักสูตร วันทีเข้าค่าย การเดินทางไป-กลับอย่างไร
ทาง e-mail contact@hualaem.or.th นักเรี ยนทีไม่ยนื ยันเข้าค่ายถือว่าสละสิ ทธิ
และ รอเมล์ตอบกลับการยืนยันเข้าค่าย

การรายงานตัว ค่ ายช่ วงที 1 เปิ ดค่าย และ ปิ ดค่ าย
สถานที : บ้านหัวแหลม เลขที 20 ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เปิ ดค่าย วันที เวลา : วันอาทิตย์ ที 22 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
หลักฐาน : ใบสมัคร 2A กรอกข้อมูลให้ครบ ติดรู ปถ่าย พร้อมลายเซ็นจริ งจากผูป้ กครอง
ปิ ดค่าย วันที เวลา : วันเสาร์ ที 4 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สิ งของทีนักเรียนทุกคน จะต้ องเตรียมมาในวันเข้ าค่ าย

สถานทีบริ เวณค่าย

เสื อผ้า ของใช้ส่วนตัว ลูกปิ งปอง 2 ลูก

ห้องเรี ยนติดแอร์

สมุดจดงาน 1 เล่ม ปากกาลูกลืนสีดาํ ขนาด 0.7มิล 2 ด้าม

ห้องนอนติดแอร์

เสื อกันฝน และหรื อ ร่ ม (อย่างใดอย่างหนึ ง หรื อ ทังสองอย่าง)
กระบอกใส่ นาดื
ํ ม
รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ หมวก เสื อกันหนาว หรื อ เสื อวอร์ม
ยารักษาโรคประจําตัว
หน้ากากอนามัย (สําหรับ 14 วัน)
เงินค่าขนม เงินค่าซักเสื อผ้า (ซัก+รี ด ชินละ 5-7 บาท)
ถุงใส่เสื อผ้า สําหรับส่งร้านซักผ้า

สนามกีฬาพืนซีเมนต์อิฐตัวหนอน
ร้านอาหารในเมืองเชียงของ
ร้านค้า ร้านสะดวกซือ ร้านเครื องเขียน ร้านยา ทีนักเรี ยนไปได้

ตารางเวลาเรียน/กิจกรรม โดยประมาณในแต่ ละวัน
06:00 - 08:00

ทําภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า

08:00 - 08:30

เดินทางมาห้องเรี ยน พร้อมเข้าเรี ยน

08:30 - 11:30

เรี ยน/กิจกรรม ภาคเช้า

11:30 - 12:30

รับประทานอาหารกลางวัน

12:30 - 15.30

เรี ยน/กิจกรรม ภาคบ่าย

15.30 - 17:00

เล่นกีฬา

17:00 - 18:00

รับประทานอาหารเย็น

18:30 - 20:30

เรี ยน/กิจกรรม ภาคคํา

20:30 - 22:00

กลับทีพัก ทําภาระกิจส่วนตัว เข้านอน

*** เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลง ตามความเหมาะสม***

ประกาศรายชื*อ นัก เรียนได้รับสิทธิ8เข้าค่ายหัวแหลมนําร่อ ง หลัก สูตร Pre-HA
ระหว่างวันที* 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2563 ที* บ้านหัวแหลม-เชียงของ จังหวัดเชียงราย
ลําดับ

ชือ*

สกุ ล

ชือ* เล่ น

ปี
ชือ* โรงเรียน
การศึกษา

ชัJน

1

เด็กหญ ิง อชิรยา

กิ ตวิ งค ์

อิJงค ์

2562 โรงเรียนยุพ ราชวิทยาลัย

ม.2

2

เด็กชาย ปกรณ์ภทั ร

คาํ ตันQ

นาย

2562 โรงเรียนยุพ ราชวิทยาลัย

ม.1

3

เด็กหญ ิง อิน ทุภา

เทียนประสิทธิ8

กระตัJว

2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ม.2

4

เด็กหญ ิง สุณสิ า

สิบหมืน* อาด

ใบเตย

2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ม.2

5

เด็กหญ ิง กชพร

มะโนวัง

ปรายฝน

2562 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ม.2

6

เด็กหญ ิง ณัฐ ริกา

ปัญญาดี

มด

2562 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ม.2

7

เด็กชาย ญาณาธร

ยอดมิง*

ต้า

2562 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ม.2

8

เด็กชาย รุทร

จิตต์ผวิ งาม

เรย์

2562 โรงเรียนมัธ ยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.1

9

เด็กหญ ิง ปริมณัฐ ชา

นาคมณี

ปริม

2562 โรงเรียนสภาราชิน ีจังหวัดตรัง

ม.2

10

เด็กหญ ิง เฌนิศา

ใจแก้ ว

เซน

2562 โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย

ม.1

11

เด็กหญ ิง อนัญญา

เมืองปาน

ผกั กาด

2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ม.2

12

เด็กชาย พัชชนม์

บุญช่วย

ฟาร์น

2562

ม.1

13

เด็กหญ ิง ฉ ันทิกา

เท้าไม้สน

เอิงเอย

2562 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ม.1

14

เด็กหญ ิง ชญานิน

บุบผาชาติ

ไอซ ์

2562 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

ม.2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

