
แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.    ช่ือ-สกุล         นาย       น.ส.       ด.ช.     ด.ญ.………………………………………………………………….......................... 
      เกิดวันที่....................................................................................................................................อาย…ุ………….............ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน …………………….โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………. 

จังหวัด…………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี)…………………………………………………... 
3. แพ้ยา...................................................................................แพ้อาหาร............................................................................. 

4. อาหาร   ปกติ          มังสวิรัติ      ฮาลาล            เจ             อื่น ๆ (ระบุ)……………………………….. 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่……………หมู่ที…่…...........ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………… 
     ต าบล/แขวง……………………………...............อ าเภอ/เขต……………………………………….จังหวัด…………………….……………….. 
     รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………….โทรสาร………………………….. 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง...................................................................................ผู้ปกครองของ.................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น........................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3 - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
     
 ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 

(…………………………………………………)                     (…………………………………………………)            
                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
              เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ  
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
    อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 

 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี 20  กันยายน 2562 
    เบอร์โทรศัพท์  034-245303  

 เบอร์โทรสาร   034-245343 

 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

1.    ช่ือ-สกุล         นาย       น.ส.     ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………............................ 
      เกิดวันที่....................................................................................................................................อาย…ุ…………................ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน ……………………….โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด…………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี)…………………………………………………… 
3. แพ้ยา...............................................................................แพ้อาหาร................................................................................. 

4. อาหาร    ปกติ       มังสวิรัติ    ฮาลาล           เจ              อื่น ๆ (ระบุ)…………………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………….หมู่ที…่…............ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………. 
     ต าบล/แขวง…………………………….................อ าเภอ/เขต……………………………………...จังหวัด…………………….………………. 
     รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท…์…………………โทรศัพท์เคลื่อนที…่…………………………โทรสาร……………………….. 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ........................................................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เขา้ค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3  - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

   ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                            ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์...................................................... 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  
 ส่งแบบตอบรับทาง E-mail : wasanrain3261@gmail.com 

อาจารย์วสันต์  สังข์ด ี
    โรงเรียนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุี  76000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี  20   กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  091-7383261 E-mail : wasanrain3261@gmail.com 
(หากส่งแบบตอบรับทาง E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)   ทั้งนี้ให้ติดตาม

รายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก เฟสบุ๊ก เพจ “ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณติศาสตร์ โรงเรียนพรหมานสุรณ์จงัหวัดเพชรบุรี” 

mailto:wasanrain3261@gmail.com
mailto:wasanrain3261@gmail.com


แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาเคมี 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 

1.    ช่ือ-สกุล       นาย      น.ส.     ด.ช.     ด.ญ.…………………………………………………………………..................................  

      เกิดวันท่ี........................................................................................................................................อายุ…………………......ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน …………………….โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………..... 

จังหวัด…………………………………………………………………………… โรคประจ าตัว (ถ้ามี)....................................................... 
3. แพ้ยา..........................................................................แพ้อาหาร...................................................................................... 

4. อาหาร    ปกติ          มังสวิรัติ       ฮาลาล               เจ                  อื่น ๆ (ระบุ)……………………. 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่……………หมู่ที…่…...........ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………... 
     ต าบล/แขวง……………………………...................อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………….………………. 
     รหัสไปรษณีย์…………………..โทรศัพท์……………………..โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………..โทรสาร…………………………….. 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ........................................................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เขา้ค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3  - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
  
 ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 

(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            
                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
                 เบอร์โทรศัพท์......................................................... 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์วรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์ 
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี   20  กันยายน 2562 

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

 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย)  



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาเคมี 

โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 

1.    ช่ือ-สกุล       นาย        น.ส.        ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………......................... 
      เกิดวันที.่......................................................................................................................................อายุ…………….............ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน …………………......โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………..........

จังหวัด……………………………………………………………………………….....โรคประจ าตัว (ถ้ามี)................................................ 
3. แพ้ยา.............................................................................แพ้อาหาร................................................................................... 

4. อาหาร    ปกติ           มังสวิรัต ิ     ฮาลาล              เจ            อื่น ๆ (ระบุ)……………….................... 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่……….......หมู่ที…่….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………………......... 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต…………………………………......จังหวัด…………………….…………........... 
     รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์……………….......โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………โทรสาร………………….......    
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ....................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เขา้ค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3  - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์......................................................... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนสงวนหญิง  
 สง่แบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์ศภุลักษณ์  ขุนสังวาลย ์
    โรงเรียนสงวนหญิง 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี   20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  098-9563739   E-mail : nnns20@hotmail.com 
 เบอร์โทรสาร  035-525568      www.sysp.ac.th 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย)  



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี 

1.    ช่ือ-สกุล      นาย       น.ส.      ด.ช.       ด.ญ.………………………………………………………………….....................  

      เกิดวันท่ี....................................................................................................................................อาย…ุ…………………….ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน ……………………..โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………… 

จังหวัด……………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี)...................................................... 
3. แพ้ยา...........................................................................แพ้อาหาร................................................................................... 

4. อาหาร    ปกติ     มังสวิรัต ิ           ฮาลาล           เจ           อื่น ๆ (ระบุ)………………………. 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………..หมู่ที…่…..........ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………….. 
     ต าบล/แขวง…………………………….................อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………….……………….. 
     รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์…………………..โทรศัพทเ์คลื่อนที…่…………………….โทรสาร…………………………… 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ........................................................ 
    เกี่ยวข้องเป็น........................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3  - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์........................................................... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศนูย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์วรรณี  อินทรร์จนา 
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบรุ ี

 อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี   20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  081-3839994   E-mail : neein79@gmail.com 
 เบอร์โทรสาร  032-337372 

 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย)  



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี 

1.    ช่ือ-สกุล      นาย      น.ส.      ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………...................  

      เกิดวันที.่...................................................................................................................................อาย…ุ………….........ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน ………………………..โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………. 

จังหวัด…………………………………………………………………….โรคประจ าตัว(ถ้ามี)............................................................. 
3. แพ้ยา...........................................................................แพ้อาหาร................................................................................ 

4. อาหาร    ปกติ    มังสวิรัต     ฮาลาล          เจ         อื่น ๆ (ระบุ)……………………... 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………….หมู่ที…่….........ตรอก/ซอย………………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………….………………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………...โทรสาร……………………………. 
6. ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ..................................................... 
   เกี่ยวข้องเป็น........................................ยินยอมใหน้ักเรยีน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3 - 17  ตุลาคม 2562         
   และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)                     (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                           ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์........................................................... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์โกวิทย์  มเีย็น 
    โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์  

 อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบรุี  71000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี  20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  086-2021593   E-mail : kowit.mee@kn.ac.th 
 เบอร์โทรสาร  034-513253 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย) 



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 

1.    ช่ือ-สกุล        นาย        น.ส.       ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………........................  

      เกิดวันท่ี..........................................................................................................................................อายุ……………..........ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน …………………โรงเรยีน……………………………………………… จังหวัด………………………………………………....... 

ไซสเ์สื้อ            S             M              L            XL             อื่นๆ (ระบุ)..................................        
3. แพ้ยา......................................................แพ้อาหาร.........................................โรคประจ าตัว (ถ้ามี)................................ 

4. อาหาร    ปกติ          มังสวิรัติ       ฮาลาล          เจ            อื่น ๆ (ระบุ)………………...................... 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่………........หมู่ที…่….......ตรอก/ซอย……………………………......ถนน………………………….... 
     ต าบล/แขวง…………………………….................อ าเภอ/เขต…………………………………......จังหวัด…………………….…………....... 
     รหัสไปรษณีย์………………….....โทรศัพท…์……………….........โทรศพัท์เคลื่อนที่………………………..โทรสาร………………………. 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ........................................................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เขา้ค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3 - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์....................................................... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 
 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
 ส่งแบบตอบรับทาง   E-mail : WIRONGRONG2008@hotmail.com 
     อาจารย์วิรงรอง  โรจนกุล 
    โรงเรียนศรัทธาสมุทร  

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวนัที่   20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์ 089-5512900  E-mail : WIRONGRONG2008@hotmail.com 
(หากส่งแบบตอบรับทาง E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณียด์้วย) 



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

1.    ช่ือ-สกุล        นาย       น.ส.       ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………......................  
      เกิดวันที่..........................................................................................................................................อายุ…………….........ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน …………………โรงเรยีน……………………………………………………………จังหวัด………………………………………... 

ไซสเ์สื้อ            S             M              L            XL             อื่นๆ (ระบุ)..................................        
3. แพ้ยา.................................................แพ้อาหาร.........................................โรคประจ าตัว (ถ้ามี)...................................... 

4. อาหาร    ปกติ          มังสวิรัติ      ฮาลาล            เจ             อื่น ๆ (ระบุ)……………….................. 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่………......หมู่ที…่…............ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………….... 
     ต าบล/แขวง…………………………….................อ าเภอ/เขต…………………………………......จังหวัด…………………….…………...... 
     รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์……………………….โทรศัพท์เคลื่อนที…่…………………....โทรสาร………………………....... 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ....................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เขา้ค่ายอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3  - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองวา่ข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................      ลงช่ือ.............................................................. 
(…………………………………………………)              (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันท่ี……………………………    วันท่ี…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์......................................................... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  อาจารยส์มควร  สรุเนตร   
    โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันท่ี  20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  086-0950655 
 เบอร์โทรสาร  02-3880030 ต่อ 104  E-mail : somkhuan14@gmail.com 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย) 

mailto:somkhuan14@gmail.com


แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จ.นครปฐม 

1.    ช่ือ-สกุล       นาย       น.ส.       ด.ช.      ด.ญ.…………………………………………………………………......................... 

      เกิดวันที่.......................................................................................................................................อายุ…………….............ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน ………………….โรงเรียน……………………………………………………………จังหวัด............................................ 

ไซสเ์สื้อ           S             M              L           XL             อื่นๆ (ระบุ)..................................        
3. แพ้ยา.........................................แพ้อาหาร..........................................โรคประจ าตัว (ถ้ามี)............................................ 

4. อาหาร     ปกติ      มังสวิรัติ        ฮาลาล                เจ             อื่น ๆ (ระบุ)……….... 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………….หมู่ที…่….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………….. 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………….…………………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์…………………….โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………….โทรสาร……………………… 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ....................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน  เข้าคา่ยอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3 - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................       ลงช่ือ...................................................... 
(…………………………………………………)                (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                                         ผู้ปกครอง 
 วันท่ี…………………………………….     วันท่ี…………………………………… 

       เบอร์โทรศัพท์……………………………………... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
 สง่แบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์ศรัณย์  จันทร์แดง 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

 อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวนัที ่ 20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  082-9887580   E-mail : sarun@kjn.ac.th 
 เบอร์โทรสาร  02-4313615  

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย) 
 



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ศูนย์อบรม 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนวิสุทธรังษ ี จ.กาญจนบุรี 

1.    ช่ือ-สกุล       นาย       น.ส.       ด.ช.       ด.ญ.…………………………………………………………………................... 

      เกิดวันท่ี.......................................................................................................................................อายุ…………….............ปี   
2. ก าลังศึกษาช้ัน ………………….โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด…………………………………………………………....โรคประจ าตัว (ถ้ามี)......................................................................... 
3. แพ้ยา....................................................................แพ้อาหาร........................................................................................... 

4. อาหาร    ปกติ          มังสวิรัต ิ      ฮาลาล           เจ              อื่น ๆ (ระบุ)………………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่…………….หมู่ที…่….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………….. 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………….…………………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท…์…………………….โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………….โทรสาร……………………… 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ....................................................... 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน  เข้าคา่ยอบรมฯ ระหว่างวันท่ี  3 - 17  ตุลาคม 2562         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรยีนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.................................................       ลงช่ือ...................................................... 
(…………………………………………………)                (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                                         ผู้ปกครอง 
 วันท่ี…………………………………….     วันท่ี…………………………………… 

       เบอร์โทรศัพท์……………………………………... 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................................................................... 
ผู้สมคัรเข้าคา่ยอบรมโอลมิปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี ้

  เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคดัเลือกของนักเรยีนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน ระบสุาเหตุ......................................................................... 

ลงช่ือ................................................................ 
(           ) 
ต าแหน่ง........................................................ 

วันท่ี................................................................... 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที ่ศูนย์โรงเรียนวิสุทธรังษ ี
 ส่งแบบตอบรับไปท่ี –  อาจารย์คมคาย  ปวุตตานนท ์
    โรงเรียนวสิุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุี  71000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวนัที่  20  กันยายน 2562 

    เบอร์โทรศัพท์  081-0448325   E-mail : beaw.komkai@gmail.com 
 เบอร์โทรสาร  034-512879  

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผู้ประสานและส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณยี์ด้วย) 
 


