
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 น.ส. ชนัญชิดา สูงกิจบูลย์ วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
2 น.ส. ศศิภา บูรณะมณฑล วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
3 น.ส. ศุภนิดา ธนสมบูรณ์ วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
4 นาย สัญญพงษ์ วสุิทธพิันธ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม  นครปฐม
5 น.ส. พงนิดา อ่อนศรี สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม
6 นาย ธธีชั เปล่ียนพัด สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
7 น.ส. ปวริศา เอี่ยมงาม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
8 นาย สุภทัรชัย ศรีปานวงศ์ สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
9 นาย ติณณ์ตรัย ลีนานุวฒัน์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย รวศิวร์ บุญอ าไพไชยกุล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
11 นาย อภสิิทธิ์ อนันต์ธนสาร จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
12 นาย จิรวฒัน์ บัวสง่า เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
13 น.ส. พัชราภรณ์ หิรัญสุข เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
14 น.ส. พิมพ์อัปสร คุ้มสอาด เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย วงศกร ป้านจันทร์ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
16 น.ส. ววิรรธณี ตู้ประดับ เบญจมเทพอุทิศจังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ณัฐพล ทองสมนึก พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. ธนวรรณ ทองสุทธิ์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. ภาสินี ล าพู พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. วลัย์นิตยา โชติเรืองนภา พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
21 นาย ณัฐพงศ์ ไล้เลิศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 น.ส. นภกมล ไทยถานันดร์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 น.ส. ธญัพิชชา คุณดิลกสิโรดม เซนต์โยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ
24 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
25 น.ส. นันทิกานต์ ลีลาศรีสิริ ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
26 น.ส. สุรภา ศรีสุข ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
27 น.ส. พิยาดา จงเจริญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย ประสิทธิ์ พืชพันธไ์พศาล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย กัญจน์ ต้ังทีฆกูล กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
30 นาย ธนกฤต ธญัธนภทัร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
31 นาย ปัณฑิต ล้ีวบิูลย์ศิลป์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
32 นาย ศุภมิตร ฐานะพิศุทธิ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
33 นาย เจตพัฒน์ พันธุ์ชัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี
34 น.ส. ธญัชนิต ทวสิีงห์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
35 น.ส. สุธดิา โอษฐาภรณ์ชัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

สำขำเคมี
ศูนย์อบรม 2 โรงเรยีนสงวนหญงิ จ.สุพรรณบุรี

ศนูย ์2 เคมี



ส ำรอง
อันดับ  1 น.ส. นภสัวรรณ ภูธ่งทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  2 น.ส. เจนจิรา ถิ่นพังงา ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ  3 น.ส. มนัสวี ประเสริฐศุภกุล สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  4 น.ส. ณิชากร ชูช่วย สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  5 น.ส. นริศรา ทิฆมัพรบรรเจิด ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
อันดับ  6 นาย ณัฏฐ์คุณ โชคเฉลิมวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  7 น.ส. รัตหทัย ศรีหสุทธ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ  8 น.ส. กรรณิการ์ เกาะกลาง กุยบุรีวทิยา ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ  9 นาย ปองพล นิติกรวงศ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  10 น.ส. ญาดา เยี่ยงวรกุล สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ
อันดับ  11 นาย กิตติธชั กิจถาวรอาชีพ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
อันดับ  12 น.ส. อภญิญา ผุสิงห์ ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ  13 น.ส. ขวญัจิรา อนันตโท สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
อันดับ  14 นาย ปวริศ พยุงพรพิสิฐ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ศนูย ์2 เคมี



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาเคมี 

โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 
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 ศนูย์โรงเรียนสงวนหญิง  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์ศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์ 
    โรงเรียนสงวนหญิง 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  089-8859699 
 เบอร์โทรสาร  035-525568 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


