
ล ำดบัที ่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส. พัทธนันท์ ศรีรัตนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
2 นาย เปีย่มปิติ ค้ิวสุวรรณ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
3 นาย ชานนท์ เจนศิริพาณิชย์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
4 นาย ธีรภัทร เฉลิมศรีภิญโญรัช ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
5 นาย วริศ บัวเเสงจันทร์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
6 นาย ศุภัทรพงษ์ สุขสงวน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
7 นาย พชรพล เทพรักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
8 นาย ภาสกร พัฒนชู สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
9 นาย ฐิติวัสส์ วรประพิณชัย สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
10 น.ส. พัสตร์ชิตา สิริพสุโชค สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
11 น.ส. เมธาวี บุญนิมิตร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
12 นาย หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
13 น.ส. อาภาภรณ์ นาคดิลก สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
14 น.ส. มีน เพียรค าพร หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
15 ด.ญ. ปริยาภัทร ล้ิมภัทรจินดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
16 ด.ช. ศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
17 น.ส. ธนภร กระทุม่แก้ว เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. ภัทรพร อยู่สบาย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 นาย ไทธชา ทองค า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 นาย ธนัส วงศ์สมุทร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 นาย สิทธิโชค ปุญญธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย สุทธิเกียรติ ปุญญธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 นาย ชัยเกียรติ รุ่งตระกูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 นาย พชรพล ทวีปัญญายศ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 ด.ช. ยศภัทร ชมพูพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 นาย วายุ เจียนระลึก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ช. วิชยุตม์ จรูญศักด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 นาย ศิวกร วิจิตรบรรณการ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 นาย สิรวิชญ์ ภมร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 น.ส. อนัญญา ทรัพย์ศรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 น.ส. นันทิยา พรหมอินทร์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
32 น.ส. นภัชสรณ์ หทัยวุฒิพันธ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย ภูบดี งามเผือก ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
34 นาย สุรชัช แข็งบุญ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
35 นาย พชร พัวประเสริฐ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

สำขำฟิสิกส์
ศูนย์อบรม 1 โรงเรียนศรัทธำสมทุร จ.สมทุรสงครำม

ศนูย ์1 ฟิสกิส์



ส ำรอง
อันดับ  1 ด.ญ. ณัฐศิยา เจติยวรรณ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  2 นาย มณฑล สระกบเเก้ว มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  3 นาย บุลิน จ าปาจันทร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  4 นาย ธัญโสภาคย์ โชคคณาพิทักษ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  5 นาย วโรดม ศักด์ิผดุงกมล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ  6 นาย ณัฐวัศ มั่นบุญสม นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ  7 น.ส. พรรณภัค ศรีกุศลานุกูล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  8 นาย นาวิน สังข์ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  9 น.ส. ชวนาถ ศุภวิริยกุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ  10 นาย สหฤษฎ์ เจียมสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ  11 นาย พิสุทธิ์ หนักไหล่ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
อันดับ  12 น.ส. นิพพิชฌน์ อภิสิทธิภ์ูวกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ  13 น.ส. สาวิตรี สีนวล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ  14 นาย สุรพัศ มูลจรัส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  15 น.ส. ณัฐกมล เนื้อแตงเย็น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

ศนูย ์1 ฟิสกิส์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาฟิสิกส ์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 
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 ศนูย์โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์วิรงรอง  โรจนกุล 
    โรงเรียนศรัทธาสมุทร  

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  089-5512900 
 เบอร์โทรสาร   034-716367 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


