
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 น.ส. จณิสตา ใจแก้ว เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
2 นาย ธนโชติ จิวศิริตระกูล เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
3 น.ส. ใบพลู มีช้าง วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
4 นาย ณัฐนนท์ รอดส าอางค์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม
5 น.ส. ภสัสราพร ศรีสมภกัตร์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
6 น.ส. ณัฐภทัร ง้ิวทอง ราชินีบูรณะ นครปฐม
7 น.ส. ธนพร ค าดี สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม
8 น.ส. กนกพร เนียมรักษา สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
9 นาย จิรพัฒน์ พรดุษฎกีุล สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
10 น.ส. ณิชกานต์ แก่นแก้ว สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
11 น.ส. ณิชกานต์ กรีธาธร สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
12 น.ส. ร่มฉัตร พ่วงฉ  า สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
13 นาย วรพงศ์ พิชญพิมพ์บุญ สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
14 น.ส. สุรัมภา หาญวสุิทธิ์ สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
15 น.ส. กุลณัฐ บูรณารมย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย ฉัตรพงศ์ โชติวชัรินทร์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ดนัย กาญจนบ ารุงสกุล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. นันทพร ธนิกกุล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. พิมพ์อร พลบุตร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. วชิยา เนตรมนต์ประภา จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
21 น.ส. ศรุตา อ่อนแช่ม จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
22 น.ส. ศศินา โมฬี จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
23 น.ส. สรชา แย้มนวล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
24 น.ส. สิริกาญดา เตียงต้ัง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
25 น.ส. อารยา ขุนณรงค์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
26 นาย คมสันต์ สุรีย์เเสง เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
27 นาย นพกร จันทร์คง เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
28 น.ส. ชนิสรา ศิริเรือง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
29 น.ส. ผาณิตา นุชนงค์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
30 น.ส. วทันยา ต้ังเจริญบ ารุงสุข พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
31 น.ส. วนัวสิา สงฆส์าวก พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
32 นาย สิรภมูิ นาคทับ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
33 น.ส. อรุชา สวสัดิมงคล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
34 นาย ชยุตม์ โสภณศิริกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 น.ส. ศิริกัญญา ผิวอ่อน กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

สำขำชวีวิทยำ
ศูนย์อบรม 2 โรงเรยีนกำญจนำนุเครำะห์ จ.กำญจนบุรี

ศนูย ์2 ชวีวทิยา



ส ำรอง
อันดับ  1 น.ส. กฤติมา บุญมี สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  2 นาย ธนดนญ์ เสรีพงษ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  3 นาย ณธกฤต ลลิตพุฒิโชค ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ  4 น.ส. ชนิตา อ่อนนุช อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  5 นาย อดิศร ขันทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  6 น.ส. ปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  7 น.ส. นภสัรพ์ ชวลิตชลวทิย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  8 น.ส. ศศิ รัศมี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  9 นาย ชิษณุพงศ์ หอมจันทร์ดี พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  10 น.ส. ศศิกานต์ สร้อยทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  11 น.ส. บรรพกร ศรีวรรณรัตน์ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  12 น.ส. เบญญาภา สิงห์โตแก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  13 นาย ธนพัฒน์ ฉิมเมือง ท่ามะกาวทิยาคม กาญจนบุรี
อันดับ  14 น.ส. พรรษมน อุสมาณีย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  15 นาย ปรวี พึ งสาคร สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  16 น.ส. สหัสพร ประสบพิบูล สุคนธรีวทิย์ [เสริมสิทธิ์วทิยา] นครปฐม

ศนูย ์2 ชวีวทิยา



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี 
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 ศนูย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 
    โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

 อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  095-9939641 
 เบอร์โทรสาร  034-513253 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


