
 
 

ประกาศศูนย+โอลิมป1กวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร+โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธ์ิเขJาคKาย ๑ คร้ังท่ี ๑๕ วิชาวิทยาศาสตร+โลกและอวกาศ ศูนย+ สอวน. 

วิทยาศาสตร+โลกและอวกาศโอลิมป1ก จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

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

 ด $วยศ ูนย* สอวน. ว ิทยาศาสตร *โลกและอวกาศโอล ิมป 9ก จ ุฬาลงกรณ*มหาว ิทยาล ัย โดย                

ภาควิชา ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร* จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื ่อผู $มีสิทธิ ์เข$าคLาย ๑              

ครั้งที่ ๑๕   วิชาวิทยาศาสตร* โลกและอวกาศโอลิมป9ก การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศเฉพาะ

รายชื่อนักเรียนที่ได$รับการคัดเลือกเทLานั้น  โดยไมLแจ$งคะแนนของผู$เข$าสอบไมLวLากรณีใดๆและผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการถือเปWนท่ีส้ินสุด โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวผู$สอบ ดังแนบท$ายประกาศน้ี  

 ในการนี้ ผู$ผLานการสอบคัดเลือกเข$าคLาย ๑ จะได$รับอีเมล*ตอบรับการเข$าคLาย พร$อมกับรายละเอียด

ของคLาย ๑ ในวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๔ หากไมLได$รับอีเมล* กรุณาติดตLอ อาจารย* ดร. ฐิติพรรณ  อัศวินเจริญกิจ 

อีเมล* Thitiphan.A@chula.ac.th และขอให$ติดตามประกาศตLาง ๆ เพิ่มเติมทาง www.geo.sc.chula.ac.th

   

   ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

          (ผู$ชLวยศาสตราจารย* ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล) 

ประธานศูนย*โอลิมป9กวิชาการ สอวน.  

      วิชาวิทยาศาสตร*โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย ๑ ครั้งที่ ๑๕ 

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ท่ี 
เลขประจําตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 0051 นายโสภณ ธนศรีสถิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

2 0052 เด็กชายณภณ นามชวัด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

3 0056 นายพีรวัส เฉลิมพลประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

4 0058 เด็กหญิงจีซู ยุน คําวิลัยศักด์ิ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

5 0062 นายคณิติน เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

6 0063 นายสุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

7 0064 เด็กชายฐานัจล์ เทียนทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

8 0070 นางสาวคณุิตา เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

9 0074 นายคุณานนต์ ประสานศิลป ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

10 0075 นายสถิโชค พรประเสริฐมานิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

11 0081 นายณัฐชนน ท่ังทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

12 0085 นายจิราวุฒิ ไตรสมรัชต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

13 0087 เด็กชายธนัช จีระบุศย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

14 0090 นายภัทรกร นวลอินทร์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

15 0091 เด็กชายวศิน แสงนิยม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 

16 0095 นายสฤก ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

17 0101 นางสาวพัทธมน จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

18 0104 เด็กชายณัฐชยพล คําอ่ิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

19 0105 นางสาวพุฒิตา พุฒิโภคิน โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสน ี

20 0107 นายดรัณ ยุคแผน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

21 0108 นายมนธีร์ จิตศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 

22 0110 นายวริทธ์ินันท์ กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

23 0111 นางสาวพิมพ์นภัส พัฒนปิยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

24 0113 นายกนกพล ยามา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

25 0128 นายธีรวัฒน์ ง่วนช ู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

26 0130 นายณัฐภัทร ดําเนินยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

27 0132 นายอิทธิพัทธ์ เเซ่ผ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่าย ๑ ครั้งที ่๑๕ 

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 

ท่ี 
เลขประจําตัว

ผู้สอบ 
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

28 0136 นายอริญชัย บํารุงเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

29 0141 นายณัฐชนน ธีระงามไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

30 0143 นางสาวสิริกร งามดี โรงเรียนหอวัง 

31 0145 เด็กชายธนทัต รัตนาสิทธิคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

32 0149 นายธนกฤต ภิญโญกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

33 0154 นางสาวนันธิพร สวนเพลง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

34 0156 เด็กชายวงศ์วรัณ อุปวงษ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 

35 0159 นายณัฐปคัลภ์ สมบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

36 0160 นายชวิน ชายวงศ ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

37 0162 นายจิณณวัตร ปานกําเนิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

38 0163 นางสาวณชัชา พันธ์โรจน์ โรงเรียนหอวัง 

39 0165 นายธนัท วชิระนภศูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

40 0168 เด็กหญิงอาคิรา รัตนาธาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

41 0169 นางสาวภาณุมาศ โชติจิระเดชา โรงเรียนหอวัง 

42 0172 เด็กหญิงพีรดา รัฐอนันต์พินิจ โรงเรียนหอวัง 

43 0173 นายอจนะ อินทจาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

44 0178 นางสาวบุณยวีร์ หริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

45 0179 นายฮิโรคิ ยามาอุจิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

46 0180 นายจิรวัชร เจนประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

47 0181 นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

48 0185 เด็กชายรชกร แก้วกัญญา โรงเรียนหอวัง 

49 0186 นางสาวชณิสรา เลอมานกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

50 0187 นางสาวปวีณา ฉิมวรรณ โรงเรียนหอวัง 

51 0197 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ นันทสกุลวิโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

52 0199 นายวรโชติ ปิ่นเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 

 


