
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 นาย ปฐากร สุขแสง วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
2 นาย พุฒิเมธ ววิรรธน์ธรา กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม  นครปฐม
3 นาย วญิญ์ ลดาวฒิุพันธ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม  นครปฐม
4 นาย พงศธร บัณฑิตภวูนนท์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
5 น.ส. ชญาดา กิจบ ารุง ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
6 น.ส. นฤภร เผ่าทองจีน สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม
7 นาย เกริกพล รัตนภมูิ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
8 น.ส. ณัฌฌา เจียมไพเราะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
9 นาย ภมูิเจตน์ สุดประเสริฐ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
10 นาย สรวศิ โอวาทะสาร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม
11 นาย ภรภพ สิริงามวรกุล สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
12 น.ส. สุกัญญา ชินวชิา สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
13 นาย ณฐโชค เอกธรีธรรม จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
14 ด.ญ. ธญัยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
15 ด.ช. พีรนภ วรวฒันพิบูลย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย ศุภณัฐ ใจยั่งยืน จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ทิวตัถ์ ทรัพย์รัตนกุล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. นภสันันท์ จตุรพิธพร พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
19 นาย ภาวติ ภขูามคม พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
20 นาย วชิญ์นพัฒน์ จ าปาเรือง พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
21 ด.ช. มณฑป แตระกุล ดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา ราชบุรี
22 น.ส. จิรัชญา พุทธา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 นาย ณัฐวฒัน์ ช่วยด ารงค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 ด.ญ. ณิชมล บุศยพงศ์ชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 ด.ช. นันทกร จันทร์แพง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 น.ส. พรนภทัร แซมเพชร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ญ. รวพิร พระเวก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 ด.ช. วสวตัต์ิ ใจพรหม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 ด.ช. วทิยุต จินดาสกุลยนต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 น.ส. วรียา ศรีรุจิเมธากร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 ด.ญ. ศิริกาญจน์ กาญจนสอาด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
32 นาย ภณ พงษ์วชิรินทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย ปองภพ ไกรรวโีรจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย อภวิรรธน์ สุขถาวรประดิษฐ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 นาย ปกครอง พิทักษ์ชลทรัพย์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

สำขำคอมพิวเตอร์
ศูนย์อบรม 1  โรงเรยีนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย จ.นครปฐม

ศนูย ์1 คอมพวิเตอร์



ส ำรอง
อันดับ  1 นาย ศิวกร ตันติโรจน์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  2 นาย ปภพ จวนสวา่ง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  3 นาย อรรควฒิุ อมาตยกุล สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  4 ด.ญ. ยมลภทัร วาสุ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  5 น.ส. ธญัชนก สอนฮ้ัว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  6 ด.ญ. ศรัญญา บูรณะมณฑล วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  7 นาย คเณศ บุญศิริ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม  นครปฐม
อันดับ  8 ด.ญ. แพรวพิศณีย์ กนกรัตนนุกูล จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  9 ด.ช. ศุภวชิญ์ หวยภผูา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  10 ด.ญ. ตะวนัวาด อ่อนน้อม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  11 นาย จุฬวทิย์ ริยาพันธ์ สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  12 ด.ญ. พิชญ์สินี กาญจนประดิษฐ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  13 ด.ญ. พัทธยา อยู่ดี สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  14 น.ส. ภทัรพร จันทร์แสงใส สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  นครปฐม

ศนูย ์1 คอมพวิเตอร์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 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 ศนูย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์อุษณีย์  น้อยศรี 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

 อ าเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  086-6651420 
 เบอร์โทรสาร  02-4313615, 034-297664  
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


