
ประกาศ  
ศูนย์ สอวน.วิชาภูมศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ 006 / 2565 
เร่ือง  รายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน.ภูมศิาสตร์ 

ภาคตะวันออก ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
...................................... 

  ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มอบหมายให้ ศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์                
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการเพ่ือจัดสอบและคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก  
สอวน. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ในการนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมฯ ค่าย 1-2 และจัดสอบ
คัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ 15-28 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติ ครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป จ านวน 6 ราย ดังนี้ 
 รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ฯ ภาคตะวันออก  จ านวน 6 ราย 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน 
1 นายศุภฤกษ์ นิลกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2 นายกมลภู ฤทธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
3 นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
4 นายจักรัตน์ ใจเที่ยง โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
5 นางสาวกันยาวีร์ ทิพย์สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
6 นายณธีพัฒน์ กิตติสารพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 รายช่ือส ารอง จ านวน 3 ราย (กรณ ีมีผู้สละสิทธิ์ ทางศูนย์ฯ จะเรียกรายงานตัวส ารองตามล าดับ) 
ส ารองล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน 

1 นายปราชญา พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
2 นางสาวสุภาวิดา แก้วศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
3 นายกฤษติธี สมนึก โรงเรียนระยองวิทยาคม 

 
 ทั้งนี้ ผู้ที่มรีายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ฯ ภาคตะวันออก กรุณากรอกแบบยืนยันการเข้า
ร่วมแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (ดังเอกสารแนบท้าย) ภายในวันที่ 8  เมษายน 2565  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ว่าที่ ร.อ.จิรเมธ จุลวิเชียร โทรศัพท์ 08 9095 0626  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                                                                   (นายกฤษนัยน์  เจริญจิตร) 

                                   คณบดีคณภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



 
 
 
 

แบบยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 4 
โครงการภูมิศาสตรโ์อลิมปกิ ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*********** 
ข้าพเจ้าชื่อ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)….…..….........................................…...…….……….………………….………………... 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...….….โรงเรียน…………....................…..….……….…………….....…จังหวัด…………..................……… 
โทรศัพท์………………….........….……………E-mail………...…...……………….....…….…ชื่อเล่น....................................................... 
 ขอยืนยันการเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  คณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  ศูนย ์สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ต่อไป 

*** ข้อสอบที่ใชในการแข่งขันระดับชาติเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  (กรุณาท าเครื่อง  เพ่ือแจ้งยืนยัน) 
 
    ยืนยัน การเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนศูนย์ สอวน.ภูมศิาสตร์ ภาคตะวันออก 
    ไม่ประสงค์ เข้าร่วมการแข่งขันฯ 
         (หากท่านประสงค์ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน ทางศูนย์ฯ ขอถือสิทธิ์เรียกตัวส ารองทันที) 

 
ข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ และข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน (โปรดกรอกข้อความใหค้รบถ้วน) 
๑. ชื่อผู้ปกครอง.....................................................................................มีความเก่ียวข้องเป็น............................................ 
    ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี…….………...…….หมู่ที…่…………....….ซอย…….............ถนน…………...........…....…...…....       
    ต าบล……………..........….…...…อ าเภอ…….……..............จงัหวัด………........……..…...………รหัสไปรษณีย์….……………….......     
    โทรศัพท…์………….....……………เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก)……………....…..............…..................... 
๒. กรุณาระบุ โรคประจ าตัว (ถ้ามี)………………………………………….………………………….……....………................................... 
3. กรุณาระบ ุ✓ ข้อมูลด้านอาหาร :    ปกติ/ทุกชนิด     อิสลาม     มังสวริัติ    อื่น ๆ หรือแพ้อาหาร 
(ถ้ามีโปรดระบุ)........................................................................................................................................................ . 
 
        
       ลงช่ือ………………......…...………………………….…นักเรียน 
                   (.......................................................) 
 
       ลงช่ือ………………......…...………………………….…ผู้ปกครอง 
               (.............................................................. ) 
    กรุณาเข้าไลน์กลุ่มผู้แทน สอวน.ระดับภาคตะวันออก 2564   วันที่............เดือน......................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 

*** กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) พร้อมสแกนเอกสาร รูปแบบ ไฟล์ .PDF 
ส่งมาที่ E-mail: Jiramatech@go.buu.ac.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์ : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา (ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์) 

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
(สอบถามเพิ่มเติม โทร.08 9095 0626 ผู้ประสานงานฯ) 
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