
 
ประกาศ 

ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 
  ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ด าเนินการจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ  
ค่าย  2    ปีการศึกษา 2561  ใน  5  สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี   ชีววิทยา  และฟิสิกส์    ระหว่าง
วันที่   7 - 22  มีนาคม 2562 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง  สนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ไปแล้วนั้น 
 
  บัดนี้  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ศูนย ์  สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ค่ายคณิตศาสตร์   จ านวน  6  คน  
ล าดับที ่

 
ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 ด.ช. วิศรุต พีรชัยเดโช สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
2 ด.ช. ภาธร พัทมุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
3 ด.ช. วิภู กิจส าเร็จ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
4 ด.ช. หฤษฎ์ คงคาหลวง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
5 น.ส. ธนพร โชคชัยชวลิต สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 
6 นาย ณัฐชนน ชิว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

ล าดับที ่  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

ค่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 คน 
ล าดับที ่ 

 
ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย ณัฐชนน มนัสไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
2 นาย วุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
3 นาย ตะวันฉาย ฉัตรกุล ณ อยุธยา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
4 นาย ทิวัตถ ์ ทรัพย์รัตกุล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
5 นาย วิชญ์นพัฒน์ จ าปาเรือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
6 นาย ปองภพ ไกรรวีโรจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่ายเคมี จ านวน   6  คน 
ล าดบที ่

 
ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 ด.ช. สุขปวัตน์ เมืองสมบัติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
2 นาย พัชรพล  เกิดประโยชน์สุข เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
3 ด.ช. สุทธิภัทร   จิตรแหง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
4 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 
5 นาย ณัชพล   เจิ้ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
6 น.ส. สุชัญญา  บุญเรืองถาวร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 
ค่ายชีววิทยา  จ านวน  6 คน 

ล าดับที ่
 

ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 น.ส. พิมพ์นิภา สายสวาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 
2 น.ส. สิริกันยา ธุวะชาวสวน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
3 น.ส. ณิชกานต์ กรีธาธร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม   
4 น.ส. วทันยา ตั้งเจริญบ ารุงสุข พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี   
5 ด.ญ. เบญญาวัธน์ ก้องนาวา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
6 นาย จิรันตน์ กิตติพงศธรชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี   

ค่ายฟิสิกส์  จ านวน  6  คน  
ล าดับที ่

 
ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย หิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
2 ด.ช. ชินดนัย ตระการฐานณรงค ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
3 ด.ช. ณัฐกันต ์ แสงนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
4 ด.ช. ยศภัทร ชมพูพงษ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
5 นาย ณภัทร พยัคฆ์มีธรรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
6 นาย อชิรวัชร์ เกียรติการศิริ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

    ประกาศ    ณ     วันที ่        เมษายน     พ.ศ.  2562 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 


