
ล ำดบัที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย นิธิ ตันติวิทยาพิทักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
2 นาย กฤชพงศ์ เจียมจิรชาติ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
3 นาย ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
4 ด.ช. จิรภัทร ถวิลวัฒนกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
5 ด.ช. ทวีวัฒน์ จงเพิม่วัฒนะผล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
6 ด.ช. ภูวดล วิชิตพันธุ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
7 นาย เจษฎากร ชวนชม สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
8 นาย วิษณุ ฤกษ์พิไชย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
9 นาย กฤตกานต์ โภคินธรณ์ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
10 น.ส. ชวิศา ศิลปาภินันท์ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
11 นาย ถาวร กังวาลสิงหนาท สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
12 น.ส. รุ่งทิพย์ สุทธางคกูล กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
13 นาย เขตรัช จรัสรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
14 นาย ณภพ ณ ระนอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย ปริญญา โตสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 น.ส. สวรส ชิ้นเขมจารี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 น.ส. ดวงกมล เจียมจ าเริญสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 นาย ปุญญพัฒน์ สมิทธิเวชรงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. แพทรียา เกตุสวัสดิวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 นาย วรภัทร ทับทิมดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 นาย สหรัฐ พลายเพชร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย สาริน สังข์ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 นาย อนุรัตน์ ค านวน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 นาย สุขภัค เหมไอยรา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 น.ส. สุทธิดา จิ๋วแหวว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 นาย ธนพล ชุ่มเเจ่ม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
27 ด.ช. กิจณัฐเทพ ดอกเเก้ว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย ฐิติภัทร์ จงรุ่งเรือง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย ธนโชติ วิวัฒนรัตนบุตร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 นาย วัสยส เตชะธนะชื่น อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
31 นาย วีรเศรษฐ์ พนาสุวรรณกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 นาย ศุภวิศว์ ต้ังสะสม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย สุชาครีย์ ชิว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ศรีธรรมรัชต์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
35 นาย ศุภกิจ อิทธิประเวศน์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

ค่ำยฟิสิกส์ (ศูนย์ ม.ศิลปำกร)

ค่ายฟสิิกส์ 1



ส ำรอง
อันดับ  1 นาย พริษฐ์ โฆสิตะมงคล สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี
อันดับ  2 นาย ภคินทร์ ทาสี กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
อันดับ  3 นาย กอบชัย สุนทรศิลสังวร นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ  4 นาย ธนพัฒน์ พันตาวงษ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ  5 ด.ช. สิกขวิชญ์ ต้ังสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  6 นาย กฤษติน เลาหอุดมโชค วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  7 นาย นิธินันท์ แตงอ่อน กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
อันดับ  8 นาย ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  9 นาย คมสัน สามงามแก้ว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
อันดับ  10 นาย ปุรวัติ เรืองศรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ  11 นาย วรทัศน์ แป้นทอง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ  12 นาย สุวิจักษณ์ อาจคงหาญ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  13 นาย พงศภรณ์ ดอนจันทร์ทอง สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ  14 น.ส. นิชา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ  15 นาย รัฐวัชร์ เข็มเพ็ชรธนโชติ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
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