
ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. กษิดิศ ศานต์รักษ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 ด.ญ. ศรัญญา บูรณะมณฑล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
3 นาย กิตติพศ เจนสวัสด์ิพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
4 ด.ช. วิศรุต พีรชัยเดโช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
5 น.ส. ศศิรดา แสงสินธุ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
6 นาย พิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
7 นาย พรนุภาพ กาญจน์กีรติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
8 ด.ช. ภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
9 ด.ช. กชภาส ไพศาลนันท์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
10 ด.ช. กฤช ตันประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
11 นาย คณิศร บุญฤทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
12 ด.ญ. จุฑารัตน์ แทวแดง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
13 ด.ญ. จุฑาวรรณ ขจายแสง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
14 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
15 ด.ญ. ณัชชา วัฒนบ าเพ็ญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
16 ด.ช. ธนภัทร เอี่ยมจ้อย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
17 ด.ช. ธนยศ องค์พิสุทธิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ช. นพวิชญ์ เปร่ืองประสพ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 ด.ญ. นันท์นภัส วงศ์สว่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
20 ด.ช. ปุณณวิศว์ ปัทมผดุงศักด์ิ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
21 ด.ช. พงศภัค นิธิกิจโอฬาร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 ด.ช. พชร กิตติพงศธรชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 ด.ญ. พิชญา วงค์ค าปวน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 ด.ช. ภาธร พัทมุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 ด.ช. ภีษมะ องอาจ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 ด.ช. มองการณ์ สายบุญศรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ญ. รตา อุตตะมะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 ด.ช. วัชกาล วิเศษคร้อ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 ด.ช. วิชชากร อินทร์ทวี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 ด.ช. วิภู กิจส าเร็จ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 ด.ญ. ศิริกาญจน์ กาญจนสอาด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
32 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
33 ด.ช. สิรวิชญ์ อยู่ศิริ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
34 ด.ช. หฤษฎ์ คงคาหลวง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
35 น.ส. อินทุอร ศิริถาวร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

สำขำคณิตศำสตร์
ศูนย์อบรม 1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ศนูย ์1 คณะวทิยาศาสตร์



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 ด.ช. ณัฐวุฒิ หลิน สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
อันดับ 2 นาย ณัฐพล ภูท่อง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 3 ด.ช. จิเรห์ ปล่ังแสงไพฑูรย์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 4 ด.ญ. โชษิตา กังสภัทรกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ 5 ด.ช. วิทยุต จินดาสกุลยนต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 6 น.ส. ธรรมพร อยู่นุช สมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 7 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ 8 นาย ปริญญา อนุตธโต นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ 9 นาย อดิศา ศรีวราสาสน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 10 น.ส. อภิญญา ศรีโยธะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ 11 นาย ไอศูรย์ พิถยชุณพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 12 น.ส. ธิดารักษ์ ใจจิตต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 13 นาย มณฑป แตระกุล ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี
อันดับ 14 ด.ช. พรหมพล ต้ังดวงดี สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
อันดับ 15 ด.ช. ภาสวี ตรีราภี สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
อันดับ 16 นาย พศิน เอกรักษา นาคประสิทธิ์ นครปฐม

ศนูย ์1 คณะวทิยาศาสตร์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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   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 ศนูย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 

 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่ 21 กันยายน 2561 
    เบอร์โทรศัพท์  034-245303  

 เบอรโ์ทรสาร   034-245343 
 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ญ. สุชญา ตัณทวิวัฒน์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 นาย กันตพัฒน์ ธนเกียรติไตรภพ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
3 นาย ณัฐนนท์ เล้ียงประไพพันธิ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
4 นาย ดนุพัฒน์ ชัยณรงค์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
5 นาย นิติภูมิ สุขชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
6 นาย ภัทรบดินทร์ สอนรอด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
7 นาย นันทวัฒน์ นาคปาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
8 นาย กฤษณะ เรืองสกุลพาณิชย์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
9 ด.ช. ก้องกิดากร แก้วก าเหนิดพงษ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
10 นาย จิรัฏฐ์ มีวาสนา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
11 ด.ช. ชยพล หล้าแหล่ง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 ด.ช. นรภัทร แท่นมณี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ช. วงศกร มาลาลักษมี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
14 ด.ช. โสภณ พุม่ไสว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย อนวัช ตันนิกร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 ด.ญ. กนกพร วงค์นุกูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
17 ด.ช. กฤติน อารีย์รบ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ช. กฤษณพัฒน์ พ่วงรักษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
19 ด.ช. จักรนรินทร์ ศิลสว่าง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
20 ด.ญ. ชยานุช รัตนโชคธรณี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
21 ด.ญ. ญาณิน ศรีสุพพัตพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 ด.ญ. ณิชารีย์ เกตุลา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 ด.ช. ธีร์กวิน กาญจนแสนส่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สังข์ทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
25 ด.ญ. บุญญารักษ์ ภิรมย์แก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 ด.ญ. ปณาลี กาญจนคลอด เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 ด.ช. มังกร ชุณห์วิจิตรา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
28 ด.ช. สุภฤกษ์ เส้ียจันทร์บริบูรณ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
29 ด.ญ. สุภัสสรา คุ้มสืบสาย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 ด.ช. อธิภัทร อมรรัตน์ธ ารงค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
32 น.ส. ธนพร โชคชัยชวลิต สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
33 นาย ณัฐชนน ชิว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย นนทิพัทธ์ พัฒนาสุทธินนท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 นาย ณัฐรณชัย คุ้มครองเลิศสิน ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

สำขำคณิตศำสตร์
ศูนย์อบรม 2 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ศนูย ์2 คณติศาสตร์



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 นาย สุรเดช ปานหว่าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 2 นาย ณัฐภูมิ พัฒน์จันทร์หอม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 3 ด.ญ. พิมพ์มาดา ปิติพัฒนะโฆษิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 4 ด.ช. ภูผา โชคพระสมบัติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 5 ด.ญ. สุภัสสร มุ่งหมาย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 6 ด.ญ. ณัฐณิชา หงส์เลิศนภากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 7 ด.ช. พชร ดอกพรม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 8 นาย ชยธร ธนชัยพาณิช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ 9 นาย ธนบูรณ์ วิศรียา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 10 นาย ปริญญ์ เจตสิกทัต จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 11 นาย พรพิพัฒน์ แก้วเขียว สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 12 นาย กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ 13 นาย นันทพงศ์ เกษมสุขไพศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 14 น.ส. เพฃรไพลิน ตันติวิญญูพงศ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 15 น.ส. พงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

ศนูย ์2 คณติศาสตร์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
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 ศนูย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์วสันต์  สังข์ดี 
    โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

 อ าเภอเมือง จ.เพชรบุรี  76000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่  21  กันยายน 2561 

    เบอร์โทรศัพท์  091-7383261 E-mail : wasanrain3261@gmail.com 
 เบอร์โทรสาร   032-425809 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 
 


