
 
 

ประกาศศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เขาคาย ๒ ครั้งที่ ๑๕ วิชาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ศูนย สอวน. 
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ดวยศูนย  สอวน .  วิทยาศาสตร โลกและอวกาศโอลิมปก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย                
ภาควิชา ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ เขาคาย  ๒              
ครั้งที่ ๑๕   วิชาวิทยาศาสตร โลกและอวกาศโอลิมปก การประกาศผลการสอบคัดเลือก จะประกาศเฉพาะ
รายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเทานั้น  โดยไมแจงคะแนนของผูเขาสอบไมวากรณีใดๆและผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวผูสอบ ดังแนบทายประกาศน้ี  
 ในการน้ี ผูผานการสอบคัดเลือกเขาคาย ๒ จะไดรับอีเมลตอบรับการเขาคาย พรอมกับรายละเอียด
ของคาย ๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ หากไมไดรับอีเมล กรุณาติดตอ อาจารย ดร. ฐิติพรรณ  อัศวิน
เ จ ริ ญ กิ จ  อี เ ม ล  Thitiphan.A@chula.ac.th แ ล ะ ข อ ใ ห ติ ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ ต า ง  ๆ  เ พ่ิ ม เ ติ ม ท า ง 
www.geo.sc.chula.ac.th   

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัคนีวุธ จิรภิญญากุล) 
ประธานศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน.  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เขาคาย ๒ ครั้งที่ ๑๕ 
ศูนย สอวน. วิทยาศาสตรโลกและอวกาศโอลิมปก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ที ่
เลขประจําตัว

ผูสอบ 
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 0051 นายโสภณ ธนศรีสถิตย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
2 0052 เด็กชายณภณ นามชวัด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

3 0058 เด็กหญิงจีซู ยุน คําวิลัยศักดิ ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

4 0063 นายสุทธวิชญ พงศหลอพิศิษฏ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
5 0070 นางสาวคุณติา เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
6 0074 นายคุณานนต ประสานศิลป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 

7 0085 นายจิราวุฒิ ไตรสมรัชต โรงเรียนเทพศิรินทร 
8 0087 เด็กชายธนัช จีระบุศย โรงเรียนเทพศิรินทร 
9 0090 นายภัทรกร นวลอินทร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 

10 0091 เด็กชายวศิน แสงนิยม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร ฝายมัธยม 

11 0101 นางสาวพัทธมน จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

12 0105 นางสาวพุฒิตา พุฒิโภคิน โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห สิงหเสนี 
13 0108 นายมนธีร จิตศิร ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝายมัธยม 

14 0110 นายวริทธ์ินันท กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
15 0111 นางสาวพิมพนภัส พัฒนปยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ 

16 0128 นายธีรวัฒน งวนชู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

17 0132 นายอิทธิพัทธ เเซผง โรงเรียนเทพศิรินทร 
18 0141 นายณัฐชนน ธีระงามไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 

19 0143 นางสาวสิริกร งามด ี โรงเรียนหอวัง 
20 0156 เด็กชายวงศวรัณ อุปวงษ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 

21 0160 นายชวิน ชายวงศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
22 0162 นายจิณณวัตร ปานกําเนิด โรงเรียนเทพศิรินทร 
23 0163 นางสาวณัชชา พันธโรจน โรงเรียนหอวัง 
24 0165 นายธนัท วชิระนภศูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

25 0168 เด็กหญิงอาคิรา รัตนาธาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 

26 0169 นางสาวภาณุมาศ โชติจิระเดชา โรงเรียนหอวัง 
27 0173 นายอจนะ อินทจาร โรงเรียนเทพศิรินทร 
28 0180 นายจิรวัชร เจนประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 

29 0187 นางสาวปวีณา ฉิมวรรณ โรงเรียนหอวัง 
30 0199 นายวรโชต ิ ปนเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 

 


