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สำเนา 

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก  

ประจำปีการศึกษา 2565 

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

  ตามประกาศประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2565 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี
การศึกษา 2565 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
  บัดนี ้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอประกาศรายชื่อผู้แทน
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 36 คน 
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและยืนยัน
สิทธิ์เพื่อเข้าค่าย 1 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
geography.cmu@gmail.com และให้มารายงานตัวเพื ่อเข้าค่าย 1 ในวันที ่  12 ตุลาคม 2565 
(รายละเอียดและกำหนดการค่าย 1 จะแจ้งให้ทราบ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565) 

 ทั ้งนี ้ ผ ู ้แทนนักเร ียนที ่ผ ่านการสอบคัดเลือก เพื ่อเข้าค่าย 1  จำนวน 36 คน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 และต้องเข้า
สอบประเมินความรู้  ความสามารถ เพื ่ อคัด เลือกค่าย 2 โดยการสอบข้อ เขียน  ในวันที ่  22 
ตุลาคม 2565 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ ณ วันที่    30    สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

        (ลงนาม)   ลิวา ผาดไธสง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง) 

                 ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภามาศ สงวนศักดิส์ันติ) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
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รายชื่อผู้แทนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเขา้ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปกิ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ลำดับที ่ หมายเลขที่นั่งสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด 

1 650400023 นาย ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
2 650400036 นาย กิตติศักดิ์ วิชัยยา ศรีสวัสดิ์วทิยาคารจังหวดันา่น น่าน 
3 650400042 นางสาว แก้วเกล้า วงศ์ขนั ดาราวิทยาลัย  เชียงใหม ่
4 650400053 นาย จิรภัทร บญุเที่ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
5 650400065 นางสาว ชญานนัท์ นวลส ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
6 650400084 นาย ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม ่
7 650400092 นางสาว ฐิติชญา จุลพันธ ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
8 650400097 นาย ณฐฏ ผดงุนึก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
9 650400106 นางสาว ณัชชา ธรรมรังสรรค ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
10 650400116 นางสาว ณัฐณิชา ยวุนะวณิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
11 650400134 นาย เตชนิท์ ธรรมานวุงศ ์ ศรีสวัสดิ์วทิยาคารจังหวดันา่น น่าน 
12 650400138 นาย ทวีทรัพย ์ธำรงค์สีสรร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม ่
13 650400139 นางสาว ทักษิณาพร สุทธไชย สตรีศรีน่าน น่าน 
14 650400145 นาย ธนกฤต สมฤทธิ ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
15 650400154 นาย ธนภูม ิวงษ์สวุรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
16 650400158 นางสาว ธนัชชา คชพนัธุ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
17 650400181 นาย ธีรภัทร สอนตะพาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย  เชียงราย 
18 650400199 นางสาว นัฐภรณ ์พุ่มพร สามเงาวิทยาคม ตาก 
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ลำดับที ่ หมายเลขที่นั่งสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกลุ โรงเรียน จังหวัด 

19 650400220 นางสาว เบญญาภา ไชยลังกา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม ่

20 650400230 นาย ปัณณทัต เชื่อมชิต ปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม ่
21 650400278 นาย พีรพัฒน์ ไชยวฒุ ิ เสริมงามวทิยาคม ลำปาง 
22 650400280 นาย พุทธราษฎร ์บุญมาธวิฒัน ์ ศรีสวัสดิ์วทิยาคารจังหวดันา่น น่าน 
23 650400282 นางสาว แพรวานติย์ เนตรสุวรรณ สามัคควีิทยาคม เชียงราย 
24 650400286 นาย ภคพล ชูช่วย เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย 
25 650400313 นาย มาฬุต วงคเ์ตปิน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เชียงใหม ่
26 650400315 นางสาว เมธาวี เชื้อไพบรูณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
27 650400323 นาย รัชชานนท์ ถิ่นไกล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม ่
28 650400346 นาย วริศ เวชกรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
29 650400365 นางสาว ศวิตา ศกัดิเ์พชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

30 650400376 นาย ศุภกฤต แยม้ด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

31 650400379 นาย ศุภกิจ จันทนะชาต ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
32 650400393 นางสาว สุกฤตา เจศรีชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
33 650400407 นางสาว อนัญญา เสง็ขำ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
34 650400409 นาย อนิวตัดิ ์พงค์พัฒนาวุฒ ิ พิริยาลัยจังหวดัแพร ่ แพร ่
35 650400420 นางสาว อริสา เหล็กเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

36 650400427 นาย อิทธิพัทธ์ กุมภาพันธ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
 


