ประกาศ
ข้อปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปี 2562
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. การสอบวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
1) ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจเช็ครายชื่อและห้องสอบอีกครั้ง
2) หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3) ผู้ที่จะเข้าสอบต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่สอบ
หากศูนย์ฯพิจารณาเห็นว่าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
ข้อปฏิบัติสาหรับการนาสิ่งของเข้าห้องสอบ
1) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงที่มีสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุ
2) อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนาเฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเข้าห้องสอบ โดยต้องวางไว้ใต้ที่นั่งสอบเท่านั้น
3) ห้ามนาเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นเข้าห้องสอบ ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมเครื่องเขียนที่จาเป็นไว้ให้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
แล้ว
4) ห้ามนาสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยคานวณ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป กระดาษ
เอกสาร หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ ต้องยุติการสอบทันที และศูนย์ฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
- ในกรณีที่ท่านชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ติดต่อขอรับใบสาคัญรับเงินได้ในวันสอบ
เวลา 12.00-13.00 น. ที่หน้าห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร
- เฉพาะผู้สมัครที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สอบจากระบบรับสมัครสอบได้
ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และนามาในวันสอบ
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปี 2562
ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
เลขที่นั่งสอบ 0001 – 0150, 0312 - 0313 (จานวน 152 คน)
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031

นางสาวกนกวรรณ
นายกนกวรรณ
นางสาวกมวรรณ
นายกรดนัย
นายกรวิชญ์
นายกฤตเมธ
นางสาวกฤติยา
นายกฤษฎา
นายกฤษณพนธ์
นายกวิน
นางสาวกัญญารัตน์
นายกัณฑ์อเนก
นางสาวกันณิกา
นายกันตพงศ์
นายกันตภณ
นายกันตินันท์
นายกัปตัน
นางสาวกานต์พชิ ชา
นายกิตติภพ
นายกิตติภูมิ
นายกิตติศักดิ์
นายกีรติกร
นางสาวกุลธิดา
นางสาวเขมตริยา
นางสาวคณฎี
นายคณาธิป
นายจักรกฤษณ์
นางสาวจันทิมา
นางสาวจารุศรี
นางสาวจิตราพร
นางสาวจินตนา

นามสกุล

โรงเรียน

ยองทอง
สีหนาทธัญญ
มูลภักดี
พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
ลิขิต
คงกาเนิด
ทามา
ศรีธาตุ
รักเกียรติงาม
ศาลิคุปต
วุฒิเศรษฐไพบูลย์
โชคยางกูร
ตั้มสันเทียะ
วีรพลวุฒิกิจ
เกษมสันต์ ณ อยุธยา
แก้วดีใจ
จิรธรรมานุวัตร
บุญเพ็ง
เรืองฤทธิ์
วุฒิศักดิ์
หวังอนันต์สุขดี
พุคยาภรณ์
แก้วมณี
ขอนพุดซา
เจาวัฒนา
ทัฬหะกาญจนากุล
จีวะระพุทธ
ทุมมี
โอชวิช
เผ่าอานาจฤทธิ์
มิ่งมาลัยรักษ์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

นายจิรพัฒน์
นายจิรภัทร
นายจิรเมธ
นายจิรวัฒน์
นายจิรัฏฐ์
นางสาวจุฑามาศ
นายเจษฎากร
นายเจษฎาพร
นางสาวฉัตรหทัย
นางสาวชญาภรณ์
นางสาวชนกานต์
นายชนะภัทร
นายชนาเมธ
นายชรัตน์
นางสาวชลธิชา
นางสาวชลิตา
นางสาวชัชฌา
นางสาวชาลิสา
นางสาวชุติกาญจน์
นายฐากูร
นางสาวฑิตฐิตา
นางสาวณญาดา
นายณธรรศ
นายณภัทร
นายณภัทร
นางสาวณภัทร
นางสาวณภัทร
นางสาวณภัทรา
นายณภัษ
นางสาวณภัส
นางสาวณัชณิชา
นายณัชพล
นางสาวณัฏฐนิช
นางสาวณัฏฐ์ภัค
นางสาวณัฏฐาภรณ์
นายณัฐคมน์
นางสาวณัฐชา

นามสกุล

โรงเรียน

ชวะศิริ
รักขะนาม
อุ่มผาง
พุกชาวนา
แพ่งพันธ์
ถิ่นแสง
จันทราทิพย์
แต้สัมฤทธิ์ผล
ภคนันท์พงศ์กุล
พฤกษ์สิริสมบัติ
สิทธิประชา
ธนนันท์ศิริ
อักเอี่ยม
ฮาเซะ
บาลี
ดอกบัว
สีคงคต
เคนคุณ
ชมภู่
กิจเจริญ
หอมเกตุ
เตชะวิบลู ย์
สุวรรณพงษ์
สวัสดิภาพ
เสถียรกิจวณิชย์
สร้อยดอกสน
หมัดสะและ
จิตระทาน
แต้ไพบูลย์
โกสลาทิพย์
พิลิแก้ว
เลิศธัญญาลักษณ์
แจ่มอาพร
เปรมปราโมทย์
ปานา
ภูริวนันท์ธนิน
คล้ายพ้อแดง

โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการวมว.)
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105

นายณัฐดนย์
นายณัฐดนัย
นายณัฐดิษฐ์
นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวณัฐนรี
นายณัฐพงศ์
นายณัฐพัฒน์
นายณัฐภัทร
นางสาวณัฐวดี
นางสาวณัฐวรา
นายณัฐวัศ
นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
นางสาวณัฐสุดา
นางสาวณิชาพร
นางสาวณิรชา
นายตรอง
นายตฤณ
นายตฤษนันท์
นายตะวัน
นายติณณภพ
นายเตโช
นายเติมตะวัน
นายถิรวัฒน์
นายทนุ
นางสาวทยิดา
นายทศเทพ
นางสาวทัศนันท์
นางสาวทิพยนารี
นายแทนรัก
นายธณัชช์กรณ์
นายธนกร
นายธนกฤต
นายธนกฤต
นายธนดล
นายธนดล

นามสกุล

โรงเรียน

คาสั้น
เพ็ชรักษา
ธีระปัญญารัตน์
บู่คา
ภัทรมั่นคงสกุล
เอมแย้ม
เอี่ยมสุขนันท์
จันทรกรานต์
ดาวเรื่อง
ทองชมภู
ยงประเดิม
คงเจริญ
จั่นเพชร
สุวรรณภู่
ฮิงสาหัส
คาเมือง
บุตระ
ไตรวุฒิ
ตั้งนรารัชชกิจ
โคตรสมบัติ
ธนเมธี
ลี
ชินพงศ์พาณิชย์
ปราสาททองโอสถ
อานาจมโนธรรม
เดียวสุรินทร์
เพชรสุวรรณ
ศรีคชา
มั่นความดี
เกษรินทร์
อิสระวิภรณ์สกุล
จงสวัสดิช์ ัย
เจริญโชคกิตติ
เที่ยงบุญ
ลาภพรประเสริฐ
แสงประเสริฐ
ดีประคอง

โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนวัดสระเกศ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนปัญญาวรคุณ

4

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142

นายธนทัต
นายธนวินท์
นายธนวินท์
นางสาวธนัชชา
นางสาวธนัตถ์ธิดา
นางสาวธนาภรณ์
นางสาวธรรญกร
นายธรรมบาล
นายธรรมฤทธิ์
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวธัญญาวีร์
นางสาวธัญภัสร์
นางสาวธัญวีร์
นายธาราวรรธน์
นายธิปก
นายธีรพงษ์
นายธีรพัชร์
นายธีรภัทร์
นายธีรวีร์
นายธีระพงษ์
นายธีรังกูร
นายนครินทร์
นางสาวนงค์ณภัทร์
นางสาวนภัส
นางสาวนภัสนันท์
นางสาวนภัสรพี
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาวนรินทร
นางสาวนริศรา
นางสาวนวพรรษ
นายนวพล
นายนวพล
นางสาวนัชนก
นางสาวนันท์นภัส
นางสาวนันทิชา
นางสาวนิทัศนา
นางสาวนิรชา

นามสกุล

โรงเรียน

บริหารกิจอนันต์
วงศ์ราษฎร์
ธีระแสงจันทร์
หฤทัยถาวร
เหล่าศิริรัตน์
ขันซ้อน
ละเอียด
โพธิ์พงศ์วิวฒ
ั น์
พันธุฟัก
เศวตมาลย์
สีภู่
ชัยเสรี
ปิ่นแก้ว
สุวรรณสุทธิ์
ลิ่มศิลา
ภาสกรมงคล
ตาติ๊ดอิน
วงศ์ตรีรัตนชัย
ผาติโสภณ
พ่อนา
เจนใจ
รุจิปัญญา
ธนเมธีกรณ์
พริ้งศุลกะ
ว่องโชติพนั ธ์
โชคล้าเลิศ
มูลไธสง
เหลืออนันตลาภ
พิบูลย์วฒ
ั นา
ประสิทธิกุล
อาทรนวกิจ
รัตนกาเนิด
ไชยแป้น
ต.ตระกูล
มีชัย
พงศ์จันทรเสถียร
ฉัตรทัน

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0312
0313

นายบดินทร์
นายบรรพ์
นางสาวบัณฑิตา
นางสาวบุญญิตา
นางสาวบุญรักษา
นางสาวบุญสิตา
นางสาวบุษยากรณ์
นางสาวเบญจมาศ
นายมาลิค
นางสาวปนัสยา

นามสกุล

โรงเรียน

ตั้งอรุณสันติ
บุนนาค
รักษาดี
รักสนาม
ช่วงเพ็ชจินดา
เกตุนามญาติ
โคตรชุม
กาฬภักดี
มะรุมดี
รักศานติวงศ์

โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
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ห้อง 301-302 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
เลขที่นั่งสอบ 0151 - 0311 (จานวน 161 คน)
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184

นางสาวปฏาจารา
นางสาวปณิดา
นายปภินวิทย์
นายปรัชญ์พนั ธุ์
นายปราชญ์
นางสาวปวีณ์กร
นางสาวปวีณา
นายปองภพ
นางสาวปัญฌิการ์
นายปัญญา
นางสาวปัณฑิกา
นายปัณณทัต
นายปัถย์
นางสาวปาณิศร
ชนา
นางสาวปารวี
นางสาวปาลิตา
นางสาวปาลิตา
นางสาวปาลิตา
นางสาวปิยมาศ
นางสาวปุญญิสา
นายปุณณพัฒน์
นางสาวปุณณษยา
นายผณินทร
นายพงษ์ศักดิ์
นายพรชนก
นางสาวพรปวีณ์
นางสาวพรพิชชา
นางสาวพรรษชล
นายพริษฐ์
นายพล
นางสาวพลอยบุศย์
นายพสธร
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวพัณณิตา

นามสกุล

โรงเรียน

เกิดวิชัย
พิศภิรมย์
รัตนศิริ
กุมภีพงษ์
โรจนิรุธ
แก้วนิล
แก้วยก
ลาภวิกรัย
ผันอากาศ
เสือสิงห์
มาเรือน
จิตตกูล
พงษ์วัฒนาสุข
จูตะกานนท์
เพ็งเปิ้น
ปัญญาเวชมานิต
ช่อลาเจียก
สุทธิอรรคเวช
ไกรยสินธ์
ทองไทย
ศรีตระกูลช่าง
เลิศตวงสิทธิศิริ
ไวยอาภี
มหาคุณากร
วนัชสุนทร
มะลิอ่อง
นามถมยา
ไตรวิทยากร
เรืองมีสุข
เลิศยนต์ชีพ
พรหมวงศ์สกุล
อุนออน
วงศ์จิรสกุล
หวันลา

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.)
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0185
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221

นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพัทธนันท์
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
นางสาวพิชดา
นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์ชนก
นางสาวพิมพ์นิภา
นางสาวพีพชร
นายพีรณัฐ
นายพีรดนย์
นายพีรนัฐ
นายพีรวัฒน์
นายพีรศักดิ์
นายพุฒิภัทร
นางสาวพุทธชาด
นางสาวเพชรทับทิม
นางสาวเพชรไพลิน
นางสาวเพียงตะวัน
นางสาวแพรวศรณ์
นายภคนนท์
นายภคพล
นายภคภพ
นายภรัณยู
นายภษิฑฑ์
นางสาวภัคธีมา
นางสาวภัทร์ฐิตา
นางสาวภัทรภร
นายภัทรวุธ
นายภาณุพงศ์
นางสาวภารดี
นางสาวภารดี
นางสาวภาวิดา
นายภาสวิชญ์
นายภาสวิชญิ์
นายภีรเดช

นามสกุล

โรงเรียน

พลเยี่ยม
อุ่นจิรนันท์
ตีรสุกิตติมา
ตัณพิพัฒน์
ทองอินทา
ขุนวิชิต
เจริญพัฒนสมบัติ
นงค์นวล
รุประมาณ
ชูกร
ศรีสุทธางกูร
ไชยปรีชาวิทย์
ปัญญาสถาพร
ทองปิยะ
กลับเกตุ
สุทธิจันทร์นภา
ประเจกสกุล
วิริยะวนิชกูล
วิริยะวนิชกูล
เพชรทอง
วงศ์ศิลปภิรมย์
เจริญราษฎร์
พรมจันทร์
พัฒนะภูมิ
อัครวิภานนท์
วัฒนะชัยเดช
เสริบุตร
ศิริประภาโรจน์
สกุลศรี
ศรีทิพย์สุโข
ใบโพธิ์
ทองแตร
ไม้หอม
อภิวันทนาพร
แสงทอง
พินิจนารถ
เดชะวงศ์อนันต์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนทวีธาภิเศก

8

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258

นายภูมิภัชช์
นายภูมิรพี
นางสาวภูริชญา
นางสาวภูริชญา
นายภูวิศ
นางสาวมนต์ปภา
นายมนพัฒน์
นางสาวมัณฑนา
นางสาวมาริสา
นายมุขพล
นายเมธา
นายเมธิชัย
นางสาวยุวรินทร์
นางสาวรวิวรรณ
นางสาวรักษิณา
นายรังศิโรจน์
นางสาวรัชนีย์
นางสาวรุ่งนภา
นายลัทธพล
นายวงศพัทธ์
นางสาววนัทษญา
นายวรินทร
นายวริศ
นางสาววริศรา
นางสาววริศา
นายวศุพงศ์
นายวิชญะพันธ์
นางสาววิภาวดี
นางสาววิมลพร
นางสาววิมลสิริ
นายวีรภัทร
นางสาววีรวรรณ
นายวีรวิชญ์
นางสาววีรอร
นางสาวศศิชา
นางสาวศศิชา
นายศาสตราวุฒิ

นามสกุล

โรงเรียน

จาง
พิมพานทอง
อินทศร
พรรณศรี
แสงอุดมเลิศ
เจือทอง
มะโนทัย
ศรีมณีรัตน์
สุแพง
สองเมือง
พูลทรัพย์
คาสกุล
ปัญจสิริวิทย์
ยิ่งแจ่มจันทร์
พลหิรัญรัตน์
เย็นวอน
ขันธิวงค์
ลีลาชัย
พงษ์ภักดี
อารยะพิพัฒน์กุล
ลิ้นทองคา
เลขาวิจิตร
ลุยะพันธุ์
ขวัญเมือง
ใจดี
พรหมศรี
ไตรทิพธารงโชค
จาปี
ดวงพิชัย
ใหม่เอี่ยมพรพันธ์
ศรีจาพลัง
สารกุล
วรพงศ์พิสุทธิ์
สุระศร
สงวนทรัพย์
เบ็ญจมาส
ประคองกลาง

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295

นางสาวศิรภัสสร
นางสาวศิรภัสสร
นางสาวศิรินนั ท์
นายศุภกร
นายศุภชัย
นายศุภณัฏฐ์
นายศุภวิชญ์
นางสาวสกุล
กาญจน์ ตา
นางสาวสมิ
นางสาวสมิตานัน
นางสาวสมิลัน
นายสรวิชญ์
นายสรัล
นายสรามาศ
นายสราวุธ
นางสาวสโรชา
นางสาวสานรัก
นางสาวสาริษา
นายสิรชา
นางสาวสิรญา
นางสาวสิริกันญา
นางสาวสิริญา
นางสาวสิรินยา
นางสาวสิริรัตน์
นางสาวสุจิรา
นางสาวสุณิชา
นางสาวสุธาสินี
นางสาวสุพัชชา
นายสุรเดช
นางสาวสุวนันท์
นายหฤษฎ์
นางสาวเหนือฝัน
นายอดิศร
นางสาวอนัญญา
นางสาวอภิลักษณ์
นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์

นามสกุล

โรงเรียน

ศรียาภัย
อุตสาหะ
ขาจีน
ปู่บัว
โนนวังชัย
จามีกรกุล
ประสิทธิน์ อก
สินธุเดช
ธาดาศิลารวม
เต็มวรปัญญา
ภูกองไชย
ธรรมรติวงศ์
ตั้งเคียงศิริสิน
คล่องการ
เพิ่มสุข
นุ่มแจ่ม
รัตนพันโทวงษ์
มณีรัตน์
สุจิตคิดดี
วงศ์ราพันธ์
ธนไพศาลโสภณ
แสนคาอ้อ
ฮาหนับ
อจลบุญ
โนนพะยอม
งามณรงค์กิจ
ชื่นพิศาล
พวงศรี
ประดับเขตร
เสลาคุณ
ทะวะบุตร
กาญจนะวสิต
ลี้กุล
นาครัตน์
เรืองเดช
โกทา
ตั้งตรงสุนทร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุ
รี นีบน
โรงเรี
ยนราชิ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
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เลขที่นั่งสอบ ชื่อ
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311

นางสาวอรพรรณ
นางสาวอรรณา
นางสาวอังค์วรา
นางสาวอัจฉรานันท์
นายอาชวิน
นางสาวอานิก
นางสาวอารียา
นายอินทัช
นายอุตตัม
นางสาวเอมิภา
นายฐิตทิ ัย
นายภาณุพงศ์
นางสาวกชกร
นางสาวญาณิศา
นายภูมิรพี
นางสาวอัยย์ลดา

นามสกุล

โรงเรียน

ย้อยนวล
สุนทรอภิชาต
สมถวิล
เฮงอนันต์ชัย
อินทมี
กนิษฐานนท์
กองแก้ว
ชีพทรงสุข
ยาดอร์
ตั้งสายเลิศกุล
วิเชียวสินธุ์
ธนารักษ์วุฒิกร
ธรรมวราภรณ์
ชัยน้อย
ลัทธิประสาตร์
แสงวิเชียร

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรตั น์ ปั้นบารุงกิจ)
ประธานคณะกรรมการศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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