
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 นาย รพีภทัร บางอ้อ วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
2 นาย ก้องภพ สุขขี กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม
3 น.ส. ปัญญาพร นารานิทัศน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
4 น.ส. ภทัราวรรณ พรานขุน สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม
5 น.ส. พรปภสั นิลทองค า สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม
6 น.ส. ดลพร อนันตโท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
7 น.ส. ศินี ประสงค์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
8 นาย อรรถนนท์ ใจเอื้อย สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
9 น.ส. ณัชชา ยอดแก้ว สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
10 น.ส. ณัฐชยา นาคข า สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
11 น.ส. ณิชากร ยอดชัยพฤกษ์ สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
12 น.ส. วรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์ สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
13 น.ส. สิตานันท์ แน่นอุดร สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
14 น.ส. อภชิญา วฒันะนนท์ชัย สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
15 น.ส. กนกพร ศรีนิลแท้ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย พรเทพ ช่อกระทุ่ม จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ภทัรวชิญ์ ฉัตรตระกูลไพศาล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. ศุภรัสมิ์ เย็นดี จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
19 นาย ณภทัร ชัยสิทธิ์สงวน เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. จิดาภา กาฬดิษย์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
21 น.ส. ณัฐนิชา บุญถาวร พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย จิรันตน์ กิตติพงศธรชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 นาย พัชรพล เกิดประโยชน์สุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 น.ส. วรียา จิรนาทดิลก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 นาย สรภทัร หลีล้วน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 น.ส. อรอุษา สุนนานนท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 นาย อภชิัย ภูเ่ปี่ยม โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี
28 นาย สันติ วอ่งประเสริฐ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี
29 น.ส. สุธาสินี สาริยา ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
30 นาย พลาธปิ โฆษิตะมงคล สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
31 นาย สาโรจน์ ธรรมจง สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
32 น.ส. เอื้ออังกูร อัศวภญิโญภาคย์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
33 น.ส. ปณิชา โพธิ์มงคล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย ณัฐธญั กังศิริกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 น.ส. หัตถยา ทองค า สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร

สำขำชวีวิทยำ
ศูนย์อบรม 1 โรงเรยีนเบญจมรำชทูิศ รำชบุร ีจ.รำชบุรี

ศนูย ์1 ชวีวทิยา



ส ำรอง
อันดับ  1 น.ส. พรสม ธรีธรรมคุปต์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  2 น.ส. ภชัวนันท์ คชศิลา สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  3 น.ส. พรรณปพร พึ่งผล วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  4 น.ส. ประภสัสร สุริยะ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  5 น.ส. พิชญานิน ฤทธิ์สุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  6 น.ส. อนัญญา แม้นสมุทร์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ  7 น.ส. นันท์นลิน ธรรมพงศ์พันธ์ สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
อันดับ  8 น.ส. ศุภาพิชญ์   มีเอี่ยม สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม
อันดับ  9 น.ส. พิชชาอร สาลีโภชน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  10 นาย จิรพัฒน์ เหล่าธารทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  11 นาย ณัฐภมูิ พัฒน์จันทร์หอม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  12 น.ส. น้ าเพชร ต๊ินคลองตัน สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร
อันดับ  13 น.ส. กุลธดิา จิตไชยชาญ ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ  14 น.ส. ธรีนุช วไิลพรหม กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ  15 น.ส. สุชานาฏ ค าพุฒ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ศนูย ์1 ชวีวทิยา



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี 
1.    ชื่อ-สกุล  นาย  น.ส.  ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................  
      เกิดวันที่................................................................................................................. ...................อายุ……………...ปี   
2. ก าลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด……………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี).......................................... 
3. แพ้ยา.....................................................................แพ้อาหาร........................................... .................................. 
4. อาหาร    ทุกชนิด      มังสวิรัต    อิสลาม          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์…………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………….    
     โทรสาร………………………………. 
6.   ข้าพเจ้าผู้ปกครอง  ยินยอมให้…………………………………………………………………………………..เข้าค่ายอบรมฯ 

ระหว่างวันที่  4 - 17  ตุลาคม 2560  และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของผู้บริหารโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................... ................................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2560 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................  
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์กัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ 
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  081-9419594 
 เบอร์โทรสาร  032-337372 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


