


ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย ธนิสร สมพงษ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
2 น.ส. จิรัชยา สมุทรสินธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
3 นาย รัชชานนท์ คุณากรบูรณาการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
4 น.ส. วิภาดา ตระกูลรัตนโชค มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม
5 นาย ธนภัทร บ่อทรัพย์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
6 น.ส. นิพพิชฌน์ อภิสิทธิภ์ูวกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
7 นาย ธนาภพ วชิรภูษิต เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
8 นาย วรดร โสภณอัมพรสุชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
9 นาย วิศรุต จงสงวนดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
10 น.ส. ปัทมนันท์ พิมพ์เจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
11 นาย จิรภัทร พุม่ไข่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 ด.ช. ชินดนัย ตระการฐานณรงค์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ช. ณัฐกันต์ แสงนิล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
14 น.ส. รัฐธมนต์ นาคสมบูรณ์ บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
15 นาย ชยธร ฉายรักษา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
16 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
17 น.ส. ภัททิยา ตะนา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
18 นาย วรัญญู ปานจิ่ง ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
19 นาย ศิวะ มันตาดิลก ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
20 นาย กรวิชญ์ ศรีบุญข า สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
21 นาย ณภัทร พยัคฆม์ีธรรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
22 น.ส. ณัฐรุจา ห้วยศรีจันทร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
23 นาย ธนอนันต์ โชติสุนันท์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
24 น.ส. ธัญพิมล วงษ์จันทร์เพ็ญ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
25 นาย ณัฐพงศ์ เเสงอรุณวงศ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
26 นาย ศิวกร สีขันธ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
27 นาย กรวิชญ์ สุวรรณ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย ณรงค์เดช ดาตา อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย วรพล เลิศสุขประเสริฐ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 นาย วรภพ เกียรติคงแสง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
31 นาย วรัทภพ กิจธนะภพรุ่ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 นาย สรวิชญ์ ค าฝอย อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย อชิรวัชร์ เกียรติการศิริ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 น.ส. สุชาดา ปรีชาวิภาคผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
35 นาย ดุลยรัตน์ สุสะเส็ง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี

สำขำฟิสิกส์
ศูนย์อบรม 2 โรงเรียนสตรีสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร

ศนูย ์2 ฟิสกิส์



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 นาย จิระวัฒน์ ธนกานต์พิชญกูล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 2 นาย รพีพงษ์ ภาสพงษ์ไพศาล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 3 นาย พรหมพล ท้าวแผนบุญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 4 นาย ธีรภัทร สงวนตัด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 5 น.ส. อิสริยา แก่นแก้ว วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
อันดับ 6 ด.ช. สุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 7 น.ส. หยาดรุ้ง หนูเล็ก สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ 8 ด.ญ. สมิตา กรรโมปกรณ์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
อันดับ 9 น.ส. ปภัสสร เลิศทวีเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ 10 น.ส. นุชนารถ เทพจิตร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ 11 น.ส. ณัชยาภา กฤตยานุกูล เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
อันดับ 12 นาย วศิน จุ้ยแจ้ง บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
อันดับ 13 นาย พัฒชกร รุททองจันทร์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ 14 น.ส. วชุดาพร ชูชาติ กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
อันดับ 15 นาย ภูธเนศ เพชรไกร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
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แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาฟิสิกส ์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
1. ชื่อ-สกุล  นาย  น.ส.  ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................
      เกิดวันที่................................................................................................................. ...................อายุ……………...ปี   
2. ก าลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………….

จังหวัด………………………………………………………………………………โรคประจ าตวั (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 ศนูย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์จารุวรรณ  กอสกุล และ อาจารย์กัณทิมา  แย้มศิริ 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270  
ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่  21  กันยายน 2561 
เบอร์โทรศัพท์  094-5609093, 081-2399387 
เบอร์โทรสาร  02-3880030 ต่อ 104  E-mail : Kanthima.y@streesp.ac.th 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 
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