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สำเนา 

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก  

ประจำปีการศึกษา 2565 
................................................ 

  ตามประกาศประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงวันที่  
30 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 36 คน และได้จัดค่ายอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 
จนดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกค่าย 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
  บัดนี ้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้แทน
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน 
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและยืนยัน
สิทธิ์เพื่อเข้าค่าย 2 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
geography.cmu@gmail.com และให้มารายงานตัวเพื ่อเข ้าค ่าย 2 ในวันที ่  5 มีนาคม 2566 
(รายละเอียดและกำหนดการค่าย 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 ทั ้งนี ้ ผ ู ้แทนนักเร ียนที ่ผ ่านการสอบคัดเลือก เพื ่อเข้าค่าย 2 จำนวน 20 คน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2566 และต้องเข้า
สอบประเมินความรู้  ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยการสอบ
ข้อเขียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
    ประกาศ ณ วันที่    27    ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

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

                 ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภามาศ สงวนศักดิส์ันติ) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
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รายชื่อผู้แทนนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเขา้ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปกิ ประจำปีการศึกษา 2565 

ศูนย์ภูมิศาสตรโ์อลิมปกิ สอวน. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ลำดับ
ที ่

หมายเลข 
ที่นั่งสอบ 

คำนำ 
หน้าชื่อ 

ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 650400023 นาย ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
2 650400036 นาย กิตติศักดิ์ วิชัยยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 
3 650400042 นางสาว แก้วเกล้า วงศ์ขัน ดาราวิทยาลัย  เชียงใหม่ 
4 650400053 นาย จิรภัทร บุญเที่ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
5 650400084 นาย ชิษณุพงศ์ ด้วงกระยอม ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
6 650400097 นาย ณฐฏ ผดุงนึก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
7 650400134 นาย เตชินท์ ธรรมานุวงศ ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 
8 650400138 นาย ทวีทรัพย์ ธำรงค์สีสรร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
9 650400145 นาย ธนกฤต สมฤทธิ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 
10 650400158 นางสาว ธนัชชา คชพันธุ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
11 650400230 นาย ปัณณทัต เชื่อมชิต ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 
12 650400278 นาย พีรพัฒน์ ไชยวุฒิ เสริมงามวิทยาคม ลำปาง 
13 650400282 นางสาว แพรวานิตย์ เนตรสุวรรณ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
14 650400313 นาย มาฬุต วงค์เตปิน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
15 650400323 นาย รัชชานนท์ ถิ่นไกล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
16 650400376 นาย ศุภกฤต แย้มดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
17 650400379 นาย ศุภกิจ จันทนะชาติ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
18 650400393 นางสาว สุกฤตา เจศรีชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
19 650400407 นางสาว อนัญญา เส็งขำ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
20 650400420 นางสาว อริสา เหล็กเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

 


