
ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย พานทอง ปิน่จินดา นาคประสิทธิ์ นครปฐม
2 นาย กวิณพงศ์ กมลสุขยืนยง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
3 น.ส. ธวัลรัตน์ ศรีอนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
4 น.ส. ศุภวรรณ ฤทธิวุฒิยากร สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
5 น.ส. กษมา เปลาเล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
6 นาย รวิศวร์ บุญอ าไพไชยกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
7 น.ส. กุลิสรา มหาบุญปีติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
8 น.ส. ณัฏฐณิชา สุดพิมศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
9 น.ส. ธนวรรณ ทองสุทธิ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย ธนารักษ์ เข็มกลัด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
11 นาย ไพทยา สืบสิงห์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 น.ส. วทันยา ต้ังเจริญบ ารุงสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ญ. ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
14 นาย พัชรพล เกิดประโยชน์สุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
15 น.ส. พิชชาอร สาลีโภชน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
16 นาย พิชญะ ควรประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
17 ด.ญ. พิมพ์วุฒิ เนติสุนทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ช. สุทธิภัทร จิตรแหง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 นาย เอกอนันต์ สร้อยทองมูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
20 นาย กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
21 น.ส. ประภัสสร จรูญสิริพันธ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
22 นาย วโรดม เทพมังกร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
23 น.ส. สุรภา ศรีสุข ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
24 น.ส. อภิญญา ผุสิงห์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
25 นาย อุกฤษฏ์ ทองเรือง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
26 นาย ชยพล บัณฑิตยารักษ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
27 นาย ณัชพล เจิ้ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย เดชาธร หฤหรรษ์ชโนดม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย ปุณณวิช ล้อมวงษ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 นาย ภคนันท์ ฉันพิชยกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
31 นาย ภูริณัฐ ศานติศุภมงคล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 นาย มานพ ขจรเวชไพศาล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย สิรภพ บุญกิจกุลธัช อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 น.ส. สุชัญญา บุญเรืองถาวร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 นาย ฮาณุ ติวารี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สำขำเคมี
ศูนย์อบรม 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม

ศนูย ์1 เคมี



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 นาย สุรเดช มียินดี นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ 2 นาย ศุภเสกข์ เจริญสิน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 3 นาย สยาม กล่ินพิมล สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
อันดับ 4 น.ส. พิชญาวี คงจ าปี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 5 น.ส. ชญานิษฐ์ ต้ังพรโชติช่วง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ 6 น.ส. ปวีณนุช ปานศิริ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 7 นาย เอกวุฒิ โตชูวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 8 น.ส. ศิริญญพร จิราพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 9 ด.ช. เจษฎากร ผลลาภ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 10 นาย ธนกฤต แสงแจ่ม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม
อันดับ 11 นาย วุฒิพร คุรุรัตน์เภสัช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 12 น.ส. ศศิพิมพ์ภา ธิติชวาลนนท์ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
อันดับ 13 นาย พศิษฐ์ พ่วงแก้ว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 14 น.ส. รมิตา สาเรือง นาคประสิทธิ์ นครปฐม

ศนูย ์1 เคมี



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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    ปกต ิ     มังสวิรัติ    ฮาลาล          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์……………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………โทรสาร……………………… 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ................. ........................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันที่  2  - 16  ตุลาคม 2561         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
  
 ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 

(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            
                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................... ................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ......................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์วรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์ 
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่ 21  กันยายน 2561 

    เบอร์โทรศัพท์  094-1495424   E-mail :  kruchem17@gmail.com 
 เบอร์โทรสาร  034-252611 

 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 
      



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส. ชนัญชิดา สูงกิจบูลย์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 น.ส. นฤมล ตรีแดงน้อย พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
3 น.ส. สโรชา ณัฐวุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
4 น.ส. สุพิชฌาย์ นิลรัต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
5 น.ส. พิชญา แดนรังนก สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
6 น.ส. ชญาดา ส่องช่วย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
7 น.ส. ญาณิณ ตระการฐานณรงค์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
8 นาย ธนพล แคล้วภัยพาล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
9 นาย ธีธัช เปล่ียนพัด สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
10 น.ส. ปวริศา เอี่ยมงาม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
11 น.ส. พจณิชา บัญชาบุษบง สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
12 น.ส. พิชชาพร โชติเธียรชัย ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
13 นาย ติณณ์ตรัย ลีนานุวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
14 น.ส. รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
15 น.ส. นรภัทร สีบุหง่า เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 น.ส. กมลพร สุพิทักษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ณัฐดนัย สมมาตย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 นาย พิสิษฐ์ เตชนันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. เพชรภัสสร อาจศรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. ลักษิกา วงศ์พานิช พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 ด.ช. สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 น.ส. นภกมล ไทยถานันดร์ฺ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 นาย ปลวัชร เสมจิตร สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี
24 นาย จิราเจตน์ อันเพ็ชรดี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
25 น.ส. ภานุมาศ ประนิธิ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
26 น.ส. ชิชญา รัศมี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
27 น.ส. อาทิตยา ดาษดา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 น.ส. วริศรา จิระวาณิชย์กุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย ปัณฑิต ล้ีวิบูลย์ศิลป์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
30 น.ส. ณัฐรดา ทองหวาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
31 นาย จิรเมธ น้าประเสริฐ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
32 นาย ศักดิธัช จิรศักด์ิสกุล บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
33 น.ส. ธัญชนิต ทวีสิงห์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
34 นาย ธันว์ นูมหันต์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
35 น.ส. ปนัสยากร พันธ์รัศมี สงวนหญิง สุพรรณบุรี

สำขำเคมี
ศูนย์อบรม 2 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ศนูย ์2 เคมี



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 นาย พีรภัทร สูนาสวน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 2 น.ส. บุณยานุช ชลนภาสถิตย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 3 น.ส. หทยา นิยมศิลป์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 4 น.ส. ตวิษา ไอยะรา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 5 น.ส. ปิน่ปินัทธ์ ศิริโสภณาภรณ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
อันดับ 6 นาย พัสกร เจริญจิตร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 7 น.ส. ศศิโสภาลักษณ์ ปุญญธรรม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 8 นาย อิทธิกร เพิม่พูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ 9 นาย วชิรพันธ์ เมฆฉาย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
อันดับ 10 น.ส. รุ้งตะวัน หัตถกิจ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 11 นาย ธนพัต เสียงใส สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
อันดับ 12 น.ส. ธนพร รุจกิจยานนท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 13 น.ส. กรองทอง เจิมแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 14 น.ส. บุณฑริก รัตนพยัต สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ศนูย ์2 เคมี



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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    ปกต ิ     มังสวิรัติ    ฮาลาล          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์…………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………โทรสาร…………………    
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ................. ........................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันที่  2  - 16  ตุลาคม 2561         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................... ................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 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.  ของวันที่  21  กันยายน 2561 

    เบอร์โทรศัพท์  098-9563739   E-mail : nnns20@hotmail.com 
 เบอร์โทรสาร  035-525568       

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 
 


