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ประกาศ 

ศูนย+ภูมิศาสตร+โอลิมป4ก สอวน. จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผูFเขFารHวมโครงการอบรมภมิูศาสตร+โอลิมป4กวิชาการ สอวน. คHาย 1 และ

กำหนดการอบรมภูมิศาสตร+โอลิมป4กวิชาการ สอวน. คHาย 1 

ประจำปM 2566 

---------------------------------------------------- 

กำหนดวันเขFารHวมโครงการอบรมภูมิศาสตร+โอลิมป4ก คHาย 1  

วัน เดือน ปM เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

17 - 21 ตุลาคม 2565 

และ 

25 – 28 ตุลาคม 2565 

9.00 – 16.00 น.  การอบรมโครงการภูมิศาสตรAโอลิมปCก 

คDาย 1 (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวม 54 ช่ัวโมง) 

หTอง 301-302  

อาคารมหาจักรีสริินธร 

29 ตุลาคม 2565 9.00 – 12.00 น.  คัดเลือกผูTเขTารDวมโครงการอบรม

ภูมิศาสตรAโอลิมปCกวิชาการ สอวน. 

จุฬาฯ คDาย 2 

หTอง 301-302  

อาคารมหาจักรีสริินธร 

การประเมินผลการอบรมและเกณฑ+การผHานการอบรม  

การประเมินผลการอบรม ประเมินจาก 

(1)  นักเรียนเขTารDวมการอบรมไมHนFอยกวHารFอยละ 80 

(2)  การประเมินโดยการสอบเพือ่คัดเลอืกผูTเขTารDวมโครงการอบรมภูมิศาสตรAโอลิมปCกวิชาการ สอวน. จุฬาฯ คDาย 2 

ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 

(3)  เปcนผูTมคีวามประพฤติเรียบรFอยเหมาะสม โดยพจิารณาจากคณะกรรมการประจำศูนยA (อาจารย+ประจำศูนย+ 

และกรรมการ/เจFาหนFาท่ีประจำศูนย+) เห็นวDาสมควรใหTผDานการอบรม 

ผูTที่ผDานเกณฑAที่คณะกรรมการฯ กำหนด ครบทั้งสามขFอ จะไดTรับประกาศนียบัตรการเขTาอบรมภูมิศาสตรA

โอลิมปCก จากภาควิชาภูมศิาสตรA คณะอักษรศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย สำหรับผูFท่ีผHานเกณฑ+ท้ังสามขFอและมี

คะแนนสูงสุด 50 คนแรก จะไดFรับการคัดเลือกเขFารHวมโครงการอบรมภูมิศาสตร+โอลิมป4กวิชาการ สอวน. 

จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย คHาย 2 ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ตDอไป  

 



2 

 

 

  ทั้งน้ี ผูTเขTาอบรมจะตTองไดTรับการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดTวยวิธี Antigen test kit (ATK) ดTวยตนเอง 

โดยใหTถDายรูปหรือปริ้นผลการตรวจมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม โดยที่ผลตรวจจะตTองอยูDภายใน 

72 ชั ่วโมง และผู Tที ่ไดTรับอนุญาตใหTเขTาอบรมจะตTองมีผลการตรวจหาเชื้อเปcน Negative หรือ Not Detectable 

เทDาน้ัน 

การติดตHอสอบถาม  

 สามารถติดตDอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดTทาง โทรศัพทA หมายเลข 02-218-1721  

ในวันและเวลาราชการ (9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.) หรือทาง E-mail address: tgeocu@gmail.com 

 

รายชื่อผูFผHานการคัดเลือก 

โครงการอบรมภูมิศาสตร+โอลิมป4กวิชาการ สอวน. คHาย 1 ประจำปM 2566 

(รายชื่อเรียงตามลำดับท่ีน่ังสอบ) 

ลำดับ เลขที่น่ังสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน 

1 2 นายกตัญ�ู เรืองสุข ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลTาธนบุร ี

2 7 นายกฤตเมธ ศิรกิุลพฒันผล อัสสมัชัญ 

3 10 นายกฤติน บุญสุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

(ฝ�ายมัธยม) 

4 17 นายกTองภพ บุญยฤทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

5 24 นายกันตพงศA ทอดเสียง หอวัง 

6 25 นายกันตAพจนA วัฒนชลสิทธ์ิ อัสสมัชัญ 

7 27 นางสาวกานตAพิชชา โฮเวDน สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

8 34 นางสาวกุลธนา ชาติปรีชากลุ ราชินี 

9 39 นายคณพศ ปาริยะประเสริฐ อัสสมัชัญ 

10 45 นางสาวจันทรรัตน มหิทธิกร อัสสมัชัญคอนแวนตA 

11 48 นายจิรกร กรจรสักลุ หอวัง 

12 52 นางสาวจุฑารัตนA ลลีาอัศวิน สตรีวิทยา 

13 53 นายเจตนAพฒันA อัศวเหม สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

14 64 นางสาวชนมน กสเิวทยA สารสาสนAเอกตรา 

15 65 นายชนะวัฒนA วงศAวิศวะกร วัดราชบพิธ 

16 69 นายชนาธิป คำนาค เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

17 78 นางสาวชยาภา ภูDกิ่ง ราชินีบน 

18 86 นายฐปนรรฆA กำเนิดทรัพยA เซนตAคาเบรียล 
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ลำดับ เลขที่น่ังสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน 

19 88 นางสาวฑิฆัมพร  ปฏิมาวิรุจนA สุขุมนวพันธAอุปถัมภA 

20 95 นางสาวณหฤทัย ทองเจิม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 

21 97 นายณัชพล พัดเเตง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 

22 100 นางสาวณัฏฐณิชา ประภาชัยมงคล ราชินีบน 

23 101 นายณัฏฐนันทA กังวิวรรธนA สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 

24 102 นางสาวณัฏฐนิช ศรีนิธิวัฒนA สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 

25 109 นางสาวณัฐฐยา เพชรเกตุ สตรีวิทยา 

26 116 นางสาวณัฐวิภา บุญณะ จิตรลดา 

27 119 นายณัฐสิทธ์ิ  บญุแทน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

28 120 นายณัฐสิทธ์ิ สิริศุภวิชญA เซนตAคาเบรียล 

29 126 นางสาวดลพร วรสุชีพ สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

30 127 นายดิศพัทรA มนตAประภัสสร เซนตAคาเบรียล 

31 131 นายติณหA เหลDารัตนกลุ อัสสมัชัญ 

32 133 นางสาวทยาวีรA เลิศสฒันนนทA ราชินีบน 

33 134 นายทัศนAภูมิ สุวรรณA  มหรรณพาราม 

34 136 นายแทนคุณ รอดพTน โยธินบูรณะ 

35 141 นายธนบดี มะยมทอง วัดนวลนรดิศ 

36 144 นางสาวธนวรรณ พรหมโส เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภA 

37 147 นายธนวัตนA เขียวเเกTว ทวีธาภิเศก 

38 149 นายธนัช จีระบุศยA เทพศิรินทรA 

39 154 นายธนาธิป โชคอนันตัง บางปะกอกวิทยาคม 

40 155 นางสาวธนิศา นTอยคำสิน มัธยมวัดสิงหA 

41 177 นายนันทกร   นวลแกTว วัดราชบพิธ 

42 182 นางสาวนิตา เลิศนิพนธAพันธA ุ สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

43 184 นายนิธิศ ธรรมโชติ เซนตAคาเบรียล 

44 185 นางสาวนิรชา ภูDอินทรA สตรีวิทยา 

45 199 นายปภังกร ศรรีะษา อัสสมัชัญ 

46 201 นายปรมี หมื่นตุTม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

47 203 นายปราณวัสนA พัฒนเจริญ อัสสมัชัญธนบรุ ี

48 204 นายปริณ อุทัยสุข สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

49 221 นายปุณณภพ วิโรจนAวงษAชัย อัสสมัชัญ 

50 229 นางสาวพรชนิตวA อัครลิขิต บดินทรเดชา (สิงหA สิงหเสนี) 

51 232 นายพรมงคล วิระษร เทพศิรินทรA 
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ลำดับ เลขที่น่ังสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน 

52 236 นายพลกฤต กลิ่นพกิุล อัสสมัชัญ 

53 241 นางสาวพัชริดา รอดประชา โยธินบูรณะ 

54 245 นางสาวพัทธAธีรา ชDางเพชรAผล โยธินบูรณะ 

55 246 นายพันเลิศ  จารรุัตนพงศA วัดนวลนรดิศ 

56 247 นายพากฤต ป�ญญเกียรติกลุ วชิราวุธวิทยาลัย 

57 250 นางสาวพิชญาพร นิลกระจDาง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

58 251 นางสาวพิชญาภา อยูDผDอง สตรีวิทยา 

59 252 นายพิช�ุตมA พDวงขำ พระโขนงพิทยาลัย 

60 253 นายพิชัยยุทธ จิณะไชย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

61 254 นายพิธิวัฒนA ซุDนหม ี วัดราชโอรส 

62 261 นางสาวพิมพAลภัส กลิ่นฟุ�ง สตรีวิทยา 

63 271 นายพีรวิชญA พลอยวงษAไทย วัดราชบพิธ 

64 281 นายภรัณยู อัสวะวิสิทธ์ิชัย สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

65 288 นางสาวภัทรภร ฤกษAอุดมสิน หอวัง 

66 294 นายภานุโชค ลำขุนทด วัดสุทธิวราราม 

67 298 นายภาวิช เรืองรัติ สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 

68 306 นายภูผา จิยะจันทนA เซนตAดอมินิก 

69 317 นายมนธีรA จิตศิร ิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

(ฝ�ายมัธยม) 

70 328 นางสาวเมริตา มัลโฮตรา อัสสมัชัญคอนแวนตA 

71 329 นายยศพล แสงฉาย พระโขนงพิทยาลัย 

72 331 นางสาวรฐนนท คงชนะ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภA 

73 333 นางสาวรมณ เรืองฉาย ราชินีบน 

74 334 นางสาวรมิตา เอี่ยมละออ ราชินีบน 

75 335 นายรวีโรจนA กิติภูมิธนิน เซนตAคาเบรียล 

76 343 นายวงศพัทธA จันทรAวันณา เซนตAดอมินิก 

77 354 นางสาววรินทร ลิมปกาญจนAเวช หอวัง 

78 356 นางสาววริศรา จิตรธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

79 361 นายวศิน แสงนิยม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

(ฝ�ายมัธยม) 

80 365 นางสาววิชชุกร เติมวรคุณ สตรีวิทยา 

81 366 นายวิชญAภาส ศรีนาม หอวัง 

82 370 นายวิภู เศรษฐวงศA สาธิตจุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย ฝ�ายมัธยม 
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ลำดับ เลขที่น่ังสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน 

83 376 นายศดิศ องคAศิริกุล อัสสมัชัญธนบรุ ี

84 378 นางสาวศรุตา อาดำ เตรียมอุดมศึกษานTอมเกลTา 

85 379 นางสาวศศิธร  เศษวงคA สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

86 381 นายศักด์ิชัย  ขุมรามัญ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

87 383 นายศิรภัส เดชบริพันธA วัดราชบพิธ 

88 389 นายศุภกิณ สอนศิร ิ สาธิตพัฒนา ฝ�ายมัธยม 

89 390 นายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา  Newton Sixth Form School  

90 395 นางสาวศุภิสรา เกษมสุข สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

(ฝ�ายมัธยม) 

91 396 นางสาวศุลียAภัสรA พันธAนาม หอวัง 

92 397 นายสมิฏพงศA  เหลืองอมรนารา เซนตAดอมินิก 

93 402 นายสรสิช วรศร ี วชิราวุธวิทยาลัย 

94 403 นายสรายุทธ กิตติมาโชคชัย วัดราชบพิธ 

95 406 นางสาวสัณหAสริ ีชูศักด์ิแสงทอง ราชินีบน 

96 412 นางสาวสริิกร งามดี หอวัง 

97 413 นางสาวสริิจรรยา ฉัตรมงคลชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

98 427 นางสาวสรุางคAพิมล สทิธิจรรยาวิไล บางปะกอกวิทยาคม 

99 430 นางสาวโสรยา  ศรีขัดเคTา กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

100 433 นายอชิน เครื่องจันทรA เซนตAดอมินิก 

101 434 นายอนาวิล โชคนิติสวัสด์ิ เทพศิรินทรA 

102 437 นายอภิชาติ กิดาการสกุล วัดสุทธิวราราม 

103 438 นายอภิชาติ โตผาติ ทวีธาภิเศก 

104 441 นายอมร ศรสีุพรรณถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 

105 448 นายอัครเดช บุญจันทรA เทพศิรินทรA 

106 450 นายอาณัติ อุตตมากร อัสสมัชัญ 

107 454 นายอิงควัชรA เกียรต์ิบุลวัชร โยธินบูรณะ 

 

ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน 2565 

 

(รองศาสตราจารยA ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตนA) 

ประธานคณะกรรมการศูนยAภูมิศาสตรAโอลิมปCก สอวน. จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย 
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ผูFท่ีผHานการคัดเลือกใหFกรอกแบบฟอร+มยืนยันการเขFาอบรม  

ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2565 

หากไมHยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหFถือวHาสละสิทธิ์  

ท้ังนี้สามารถเขFาไปยืนยันสิทธิ์ผHาน  

 https://shorturl.asia/EV1i2 

 

หรือทางเว็บไซต+ของศูนย+ภูมิศาสตร+โอลิมป4ก สอวน. จุฬาฯ: 

https://www.arts.chula.ac.th/geography/tgeocu 

 

 


