
ล ำดบัที ่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย ปัญจวัฒน์ ชัยนิชยกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
2 นาย ดิษย์ศรัณย์ อภิมลนันทร ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
3 นาย นิติภูมิ สุขชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
4 นาย ภาณุวัฒน์ เอียกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
5 น.ส. อภิชญา พิทักษ์ชื่น สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม
6 นาย ชาญธนา ห้อยมาลี สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
7 น.ส. ภัทรนันท์ สืบสายเผ่าพันธุ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
8 นาย กีรวุฒิ ทัพกรี สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
9 ด.ช. วิพุธ เต็งประเสริฐ สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
10 น.ส. ชญาภา พร้ิมพลาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
11 ด.ช. ธีรภัทร สงวนตัด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
12 นาย นิวตรอน ทัศนชัยสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
13 นาย วชิรวิทย์ ศรีวิลัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
14 นาย วรดร โสภณอัมพรสุชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย วิชญะ วิสภักด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
16 ด.ญ. สุนันทา จุ้ยจงรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย กฤตภาส รอดลอย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. ชนิสรา แดงฉ่ า พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 นาย ไตรภูมิ จารุสุทธิประภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 นาย ธนวัฒน์ พัฒนา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 นาย ธีรุตม์ สมมาตย์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย พัทธเสมา จับศิลป์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 นาย สรวิชณ์ กล่อมอ าภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 น.ส. สริตา ทันวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
25 น.ส. มุฑิตา ค าแก้ว ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
26 นาย กิจณัฐเทพ ดอกเเก้ว สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
27 น.ส. ชนกนาถ บัวคล่ี สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 นาย ณภัทร พยัคฆม์ีธรรม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
29 นาย ทัศน์ไชย หิรัญชัยสกุล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
30 น.ส. พิชชาภา อุดมพงศ์พิพัฒน์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
31 นาย ภรัณยู เชาว์เครือ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 นาย ชิติชัย เพ็ญรัชตพันธ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
33 นาย ณรงค์เดช ดาตา อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย พงศ์พล เลิศธนานนท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 นาย ภาณุพงศ์ เจริญพร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สำขำฟิสิกส์
ศูนย์อบรม 2 โรงเรียนสตรีสมทุรปรำกำร จ.สมทุรปรำกำร

 ศนูย ์2 ฟิสกิส์



ส ำรอง
อันดับ  1 นาย ไทศิลป์ อิวากิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
อันดับ  2 น.ส. ภัสพร ผ่องยิ่ง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
อันดับ  3 น.ส. จิรัชยา สมุทรสินธุ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ  4 น.ส. นัชชา สุกเกล้ียง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
อันดับ  5 น.ส. ณิชกานต์ แสงอ่อน ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ  6 นาย นทวัจน์ เมี้ยนละม้าย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  7 น.ส. สุพิชฌาย์ ศศิเมธาพัฒน์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  8 น.ส. ศตพร ไชยกาญจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ  9 นาย ไตรภพ ปัน้ศรีนวล มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม
อันดับ  10 นาย ณพสิษฐ์ เล้าพูนผล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ  11 นาย รัชชานนท์ คุณากรบูรณาการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ  12 น.ส. ไอศิกา พราหมเกษม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
อันดับ  13 น.ส. สายธาร จุลไชย สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ  14 นาย ศิริวัฒน์ บุญญาภิสมภาร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

 ศนูย ์2 ฟิสกิส์



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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    ทุกชนิด      มังสวิรัต    อิสลาม          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์…………………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………………………….    
     โทรสาร………………………………. 
6.   ข้าพเจ้าผู้ปกครอง  ยินยอมให้…………………………………………………………………………………..เข้าค่ายอบรมฯ 

ระหว่างวันที่  4 - 17  ตุลาคม 2560  และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของผู้บริหารโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................... ................................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2560 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................  
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์จารุวรรณ  กอสกุล 
    โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

    เบอร์โทรศัพท์  094-5609093 
 เบอร์โทรสาร   02-3880030 ต่อ 104 
(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารแล้วให้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ด้วย)      


