
 
ประกาศ 

ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 
  ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร     ได้ด าเนินการจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ  ค่าย  2    
ปีการศึกษา 2558  ใน  5  สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี   ชีววิทยา  และฟิสิกส์    ระหว่างวันที ่  9 - 23  มีนาคม 2559
ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ไปแล้วนั้น 
 
  บัดนี้  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์   สอวน. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
ค่ายคณิตศาสตร์   จ านวน  6  คน  

ล าดับที ่
 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 ด.ช. ปพณ ละเภท วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 

2 ด.ญ. กานต์พิชชา งามปฐม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

3 นาย ริชธนา พรสมบูรณ์ศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

4 ด.ช. กิตติกร รัตนากร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

5 ด.ช. รวัชญ ์ ผดุงเกียรติวงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

6 ด.ญ. นวนาท สมอุดร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
 
ค่ายคอมพิวเตอร ์ จ านวน 6 คน 

ล าดับที ่
 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย ปวรปรัชญ์ มหาดิเรกชัย นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

2 นาย กษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

3 นาย บุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากลู จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

4 ด.ช. วัณณะ วรรณศิลป์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

5 ด.ช. จณัฐ แตระกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 

6 นาย รัฐธีร์ จารุศิลาวงศ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 

     

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      



      

      

      

      
 
ค่ายเคมี จ านวน   6  คน 

ล าดับที ่ 
 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย กันตภณ เลิศสิทธิพร นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

2 ด.ญ. ครองขวัญ กิติโชตน์กุล นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

3 นาย ศุภกานต์ ขุนทรง นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

4 น.ส. เพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

5 นาย สุกฤษฎิ์ ชนรดีณิชกุล สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 

6 น.ส. กัญญารัตน์ พัวประเสริฐ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
 

     
 

     
 

     
 

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
   

 

     

ค่ายชีววิทยา  จ านวน  6 คน 
ล าดับที ่

 
ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย สกลภัทร ปัญญาจิรวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
2 นาย ศุภณัฐ ศิลาถาวรวงษ์ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา] นครปฐม 
3 นาย พลภักดิ์  จุ้ยเจริญ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
4 นาย กานต์ ธงชัยรติ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 
5 นาย วิรัลวิชญ์ วัฒนา ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 
6 นาย วงศกร วงษ์สุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

 

     
 

   

 

 

      
 

   
 

     
ค่ายฟิสิกส์  จ านวน  6  คน  

ล าดับที ่
 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย กฤชพงศ์ เจียมจิรชาติ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 

2 ด.ช. จิรภัทร ถวิลวัฒนกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

3 นาย รัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

4 นาย ปุญญพัฒน์ สมิทธิเวชรงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

5 นาย ธนโชติ วิวัฒนรัตนบุตร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

6 นาย สุชาครีย์ ชิว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

ประกาศ    ณ     วันท่ี      เมษายน     พ.ศ.  2559 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 


