
ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย ฐานันดร ชนะบูรณาศักด์ิ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 น.ส. รสิกา วิจิตรศิริโชติ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
3 นาย ณฐกร ทวีชัยวัฒนะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
4 นาย สิริวิชญ์ เทพอวยพร ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม
5 นาย นรเศรษฐ์ ชีวถนอมศักด์ิ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
6 น.ส. ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
7 น.ส. ธีรรัตน์ เพ็งสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
8 น.ส. พัทธมน อุทัยกร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
9 นาย สหัสวรรษ กิจผาติ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
10 น.ส. จาฏุพัจน์ ชุณหมุกดา สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
11 น.ส. วรรณพร ฉัตรวิชชานนท์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
12 นาย ธีรภัทร อินทร์อุดม สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
13 น.ส. ประกายเพชร ประสานดี สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
14 น.ส. ศุภวรรณ ฤทธิวุฒิยากร สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
15 น.ส. นัทธมน มหาลาภก่อเกียรติ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
16 นาย กรวิชญ์ หอมคง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ณัฐดนัย สมมาตย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 นาย ธรากร พัฒนจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 นาย ประวีร์วัชร ล าดับวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. ปรียนันท์ ศุภาโกมลนันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 น.ส. ปวีพร แย้มปราโมทย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย พีรวัส น้อยภาษี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 น.ส. ภัทราพร ดอกไม้ขาว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 ด.ญ. เกิดศิริ สมพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 น.ส. ณิชาภัทร พรสุขสว่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 น.ส. ศศิธร เนตรธานนท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 นาย สุรวุฒิ กิตติไกวัล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 น.ส. อมรรัตน์ วิริยพัฒน์กิจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 น.ส. อรณิชา ครูอุตสาหะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 น.ส. กัญญาณัฐ วิจิตรโอฬาร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
31 นาย เปรม สอาดยิ่ง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
32 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
33 นาย ทศพร มากลับ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 น.ส. อังทราย โสภณอุดมสิทธิ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 น.ส. นวรัตน์ สุวรรณการ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

สำขำเคมี
ศูนย์อบรม 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย จ.นครปฐม 
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ส ำรอง
อันดับ  1 นาย จักรภัทร อิ่มอุทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  2 น.ส. ธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ  3 นาย ชมพร สุหงษา ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
อันดับ  4 นาย ธนพล นวลโกฎ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ  5 นาย ชยุตม์ สีเทา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  6 นาย ติณณ์ กันทอง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  7 นาย ฐิติวัฒน์ รอบคอบ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  8 น.ส. พิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
อันดับ  9 น.ส. สโรชา ณัฐวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ  10 นาย ณัฐพงศ์ เขียวทิพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ  11 นาย รังสิมันต์ุ ก้านเหลือง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  12 นาย ชนาธิป คลอวุฒิวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  13 นาย ชนัฐ เวชอุบล นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ  14 นาย เอกชัย เดชะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ศนูย ์1 เคมี



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาเคมี 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 
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 ศนูย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์วรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์ 
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  094-1495424 
 เบอร์โทรสาร  034-252611 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


