ลำดับที่
ชื่อ
1
นาย คเณศ
2
นาย ณัฐชนน
3
นาย ภูมิภัทร
4
นาย วุฒิสรรค์
5
ด.ช. ศุภกิตติ์
6
นาย ธนพัฒน์
7
นาย ภูมิเจตน์
8
นาย ยุวธิษณ์
9
นาย ชวการ
10
นาย ปัณณวิชญ์
11
ด.ญ. ธัญชนก
12
นาย กฤต
13
นาย เดชบดินทร์
14
นาย ตะวันฉาย
15
นาย ธนาสรรค์
16
น.ส. ธัญรดา
17
นาย นิตินันท์
18
นาย วิชญ์นพัฒน์
19
นาย สราวุฒิ
20
น.ส. กมลกร
21
น.ส. ณิชาภัทร
22
นาย ธนณัฏฐ์
23
นาย ธีรภัทร
24
นาย นันทกร
25
น.ส. พัทธนันท์
26
ด.ญ. พิชญ์สินี
27
นาย ภราดร
28
น.ส. รดารัตน์
29
ด.ช. วชิรภัทร
30
นาย วุฒินันท์
31
นาย ชินาธิป
32
น.ส. กรกช
33
นาย จิรภัทร
34
นาย ธาดา
35
น.ส. นันท์มนัส

สำขำคอมพิวเตอร์
ศูนย์อบรม 1 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม
นำมสกุล
โรงเรียน
บุญศิริ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
มนัสไพบูลย์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิชิตพัน้ ธุ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปราชญ์พยนต์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สร้อยน้้า
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เขมนิวัฒน์
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน
สุดประเสริฐ
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน
สุวรรณเกตุ
สิรินธรราชวิทยาลัย
ยิ้มมาก
สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ ิทยา]
วชิรเศรษฐหิรัญ
สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ ิทยา]
ปิน่ สุข
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รุ่งโรจน์กิจกุล
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นฤภัย
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ฉัตรกุล ณ อยุธยา
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ค้าดี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บูรณารมย์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สิงหราชัย
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
จ้าปาเรือง
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นุชนารถ
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประดิษฐ์วงศ์วาน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ภักดีพิน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ทวีมาก
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เนียมหอม
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
จันทร์แพง
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เฮงจิตตระกูล
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กาญจนประดิษฐ์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
วัชรเสมากุล
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
แก้วพ่วง
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
อินทรชาติ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ตนประเสริฐ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มีสวนนิล
ราชวินิตบางแก้ว
วัฒนสมบัติ
สารสาสน์วิเทศศึกษา
วีระกาญจนพงษ์
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
อัมพรประเสริฐ
ศรัทธาสมุทร
ปุณยพัฒน์
สหวิทย์
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จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี

ลำดับที่
สำรอง
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9
อันดับ 10
อันดับ 11
อันดับ 12
อันดับ 13
อันดับ 14

ชื่อ
น.ส. จารุมาศ
น.ส. นันทรัตน์
นาย ธนภูมิ
นาย พนธกร
นาย ทิวัตถ์
น.ส. วรกมล
น.ส. กนกวรรณ
ด.ญ. ปุณยวีร์
นาย ภราดา
นาย ธนพล
นาย ธีรดนย์
นาย ทัตเทพ
ด.ญ. บัญฑิตา
นาย บวรทัต

นำมสกุล
อุดมสันติธรรม
วงศ์สว่าง
เวชวงศ์วาน
ทองจันทร์
ทรัพย์รัตนกุล
ฤกษ์บางพลัด
ประเสริฐนพคุณ
ดอกค้า
วัชรเสมากุล
สุบรรณภาพ
ฉายโชติเจริญ
บุญแก้วล้อม
วีระพันธ์
แดงแตง

โรงเรียน

จังหวัด

สิรินธรราชวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
สิรินธรราชวิทยาลัย
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สารสาสน์วิเทศศึกษา
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

นครปฐม
ราชบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
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แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จ.นครปฐม
1. ชื่อ-สกุล นาย น.ส. ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................
เกิดวันที่....................................................................................................................................อายุ……………...ปี
2. กาลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………….
จังหวัด…………………………………………………………....โรคประจาตัว (ถ้ามี).............................................................
3. แพ้ยา....................................................................แพ้อาหาร................................................................................
4. อาหาร
 ปกติ
 มังสวิรัติ  ฮาลาล
 เจ  อื่น ๆ (ระบุ)………………
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………………
ตาบล/แขวง…………………………….............อาเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….…………
รหัสไปรษณีย์………………… โทรศัพท์………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………โทรสาร……………………
6. ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ.........................................
เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2561
และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................
(…………………………………………………)
นักเรียน
วันที่……………………………

ลงชื่อ..............................................................
(…………………………………………………)
ผู้ปกครอง
วันที่……………………………
เบอร์โทรศัพท์.............................................................

คารับรองของโรงเรียน
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ...............................................................................................................................
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2561 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้



เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................
ลงชื่อ................................................................
(
)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่...................................................................
(ประทับตราโรงเรียน)

ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ส่งแบบตอบรับไปที่ – อาจารย์ศรัณย์ จันทร์แดง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
อาเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2561
เบอร์โทรศัพท์ 082-9887580 E-mail : sarun@kjn.ac.th
เบอร์โทรสาร 02-4313615, 034-297664
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ ระสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)

