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ส ำเนำ 

 

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565 

................................................ 

  ตำมประกำศประกำศศูนย์ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ลงวันที่ 
8 มิถุนำยน 2564 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสำยสำมัญระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำหรับ
นักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภำคเหนือ เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรภูมิศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำร ประจ ำปี 2565 และได้
ด ำเนินกำรสอบข้อเขียนในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  บัดนี้ ศูนย์ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือเข้ำค่ำยอบรม ครั้งที่ 1 จ ำนวน 36 คน ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com และมำรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ก ำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบหลังจำกที่ยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำค่ำยอบรมครั้งที่ 1)  

 ทั้งนี้ ผู้ที่มีรำยชื่อผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือเข้ำค่ำยอบรม ครั้งที่ 1 จ ำนวน 
36 คน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ จะต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2565 และ
สอบประเมินความรู้โดยการสอบข้อ เขียน  ในวันที่ 12 เมษายน 2565  ณ ภำควิชำภูมิศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 
    ประกำศ ณ วันที่    18    กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

        (ลงนำม)   ลิวำ ผำดไธสง 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลิวำ ผำดไธสง) 

                 ประธำนศูนย์ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภำมำศ สงวนศักดิส์ันติ) 

พนักงำนปฏิบัติงำน 
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รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งท่ี 1 
 

ล าดับที่ หมายเลขท่ีนั่งสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 650400009 นำย กฤตภัทร์ สมฤทธิ์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เชียงรำย 
2 650400016 นำย ก่อกุศล ตัณฑ์อ ำไพ บุญวำทย์วิทยำลัย ล ำปำง 
3 650400040 นำย คุณำกร ทวิสุวรรณ วัฒโนทัยพำยัพ เชียงใหม่ 
4 650400043 นำย จอมภพ ชัยมงคล เทศบำล 6 นครเชียงรำย เชียงรำย 
5 650400045 นำงสำว จันทมณี บุญมำ บ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ สุโขทัย 
6 650400071 นำย ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม ยุพรำชวิทยำลัย เชียงใหม่ 
7 650400076 นำย โชติชนิต วงษ์มหำวรรณ สำมเงำวิทยำคม ตำก 
8 650400079 นำงสำว ฐิติกำ ค ำลือมี สตรีศรีน่ำน น่ำน 
9 650400081 นำย ณฐฏ ผดุงนึก วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
10 650400095 นำย ณัฐพัชร์ วรชยุตพงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย เชียงใหม่ 
11 650400106 นำย ธนกฤต สมฤทธิ์ บุญวำทย์วิทยำลัย ล ำปำง 
12 650400125 นำย ธีรภัทร สอนตะพำน วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เชียงรำย 
13 650400155 นำงสำว ปทัตตำ จิ๋วทำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
14 650400162 นำงสำว ปรำณปรีญำ เม่งมั่งมี วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
15 650400180 นำย พรรวินท์ ทิมัน ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย เชียงใหม่ 
16 650400191 นำงสำว พิชญำ พรมฆ้อง วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
17 650400196 นำย พิชญ์ชญ จันทร์ผ่อง วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
18 650400198 นำงสำว พิชญำ สุจนะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย เชียงใหม่ 
19 650400200 นำงสำว พิชญำภำ สมเงิน สตรีศรีน่ำน น่ำน 
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ล าดับที่ หมายเลขท่ีนั่งสอบ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
20 650400214 นำย พุทธรำษฎร์ บุญมำธิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยำคำรจังหวัดน่ำน น่ำน 
21 650400222 นำย ภคพล ชูช่วย เทศบำล 6 นครเชียงรำย เชียงรำย 
22 650400223 นำย ภคพรต แสงไชย วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
23 650400232 นำย ภำนุวัชร ใจค ำ พะเยำพิทยำคม พะเยำ 
24 650400273 นำย วิทวัส เจริญวชิรศักดิ์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
25 650400281 นำงสำว วิศำรัตน์ ดวงทิพย์ พะเยำพิทยำคม พะเยำ 
26 650400283 นำย วีรภัทร ชนะภัย สตรีศรีน่ำน น่ำน 
27 650400286 นำงสำว ศวิตำ ศักดิ์เพชชร วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
28 650400292 นำย ศุภกฤต แย้มดี วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
29 650400295 นำย ศุภกิจ จันทนะชำติ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
30 650400298 นำย สหพล พำดกลำง วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
31 650400307 นำงสำว สุกฤตำ เจศรีชัย วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
32 650400310 นำงสำว สุพิชญำ ทำใจ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
33 650400314 นำย สุวิจักขณ์ กำญจนสินิทธ์ สตรีศรีน่ำน น่ำน 
34 650400317 นำงสำว อนัญญำ เส็งข ำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
35 650400324 นำงสำว อริสำ เหล็กเพชร วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
36 650400325 นำย อัคคเดช บุญเลิศ สตรีศรีน่ำน น่ำน 

 

 

 


