
ล ำดบัที่ ชือ่ นำมสกุล โรงเรยีน จังหวัด
1 น.ส. อารยา ธรรมอภพิล สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม นครปฐม
2 น.ส. อภญิญา ศรีโยธะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
3 นาย ภทัรบดินทร์ สอนรอด สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม
4 ด.ช. ณัฐกันต์ แสงนิล พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
5 นาย สิทธิ์ชัย รัตนคาม พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี
6 ด.ญ. กนกวรรณ เถาโต เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
7 ด.ช. เจษฎากร ผลลาภ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
8 ด.ญ. ชญานิศ พิสุทธิ์วรารมย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
9 ด.ช. ชนาธปิ กิตติไกวลั เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
10 น.ส. ชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนิกกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
11 น.ส. ฐิดาพร แก้วพิจิตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
12 ด.ช. ฐิตินันท์  ประเดิมชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
13 ด.ญ. ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
14 ด.ช. ธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
15 ด.ช. ธฤต องค์พิสุทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
16 ด.ช. ธธีชั บ ารุงเชาวเ์กษม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
17 ด.ญ. นิชาภา พฤทธพิัฒนพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ญ. บุษบงกช อยู่ศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 ด.ญ. ปทิตตา ฉัตรวชิชานนท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
20 ด.ช. พลพล ลิมกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
21 ด.ญ. พัชรพร บุญญสุวรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 ด.ญ. พิมพ์วฒิุ เนติสุนทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 ด.ช. ภาธร พัทมุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 ด.ญ. ภาวดิา มะลิทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 น.ส. ภริมย์รัตน์ รัตนภริมย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 ด.ญ. วภิาษิตา วรวทิย์วฒันะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ช. วภิู กิจส าเร็จ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 ด.ช. สิรวชิฐ์ ทรงเจริญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 ด.ญ. สิริยากร มาสิก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 ด.ช. สุทธภิทัร จิตรแหง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 นาย ศิวะ มันตาดิลก ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ
32 นาย ณัฐชนน ชิว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 ด.ช. ณัฐพงศ์ อนันต์สมสิน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย ชลกร มธรุสจ านรร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
35 นาย ผู้น า แซ่เล้า กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

สำขำคณิตศำสตร ์
ศูนย์อบรม 1 คณะวิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ศนูย ์1 คณติศาสตร์



ส ำรอง
อันดับ  1 ด.ญ. พัชรวลัย วงศ์สุวรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  2 ด.ญ. ปาลิดา กองแดง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  3 ด.ญ. กัชบงกช หมอทรัพย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  4 นาย ณภทัร ทะน้อม วสุิทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  5 น.ส. ธวลัวลัย พ่วงเอี่ยม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  6 ด.ช. วชิญ์พล อนันต์สมสิน อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  7 นาย ฐตพล พ่วงสมจิตร กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
อันดับ  8 นาย ศุภกร จงเจริญวานิชย์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม
อันดับ  9 นาย ณัฐชนน พลายโถ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
อันดับ  10 น.ส. ธนพร โชคชัยชวลิต สารสาสน์วเิทศศึกษา สมุทรปราการ
อันดับ  11 นาย สิรพัชร กาญจนสุทธากุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  12 ด.ช. ภริูศ โสภณยศวฒัน์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  13 ด.ช. ธเนศพล ทวปีัญญายศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  14 ด.ช. ภษีมะ องอาจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  15 น.ส. ธดิารักษ์ ใจจิตต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ศนูย ์1 คณติศาสตร์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  

 ปีการศึกษา 2560 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 

 
ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 

 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 
    เบอร์โทรศัพท์  034-245303 

 เบอร์โทรสาร   034-245343 

ขอให้นักเรียนรายงานตัวเข้าที่พักในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา  (โรงยิม มศก.) 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณียด์้วย)      
 


