
ประกาศ  
ศูนย์ สอวน. ภูมศิาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก  
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เร่ือง รายช่ือนักเรียนผูม้ีสิทธิ์สอบคดัเลือกเข้าค่าย 1  
ศูนย์ สอวน. ภูมศิาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

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

  ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมถ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มอบหมายให้ ศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์       
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการจัดสอบในเขตรับผิดชอบภาคตะวันออก เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
เข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖5 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
และแนวทางปฏิบัติการจัดสอบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และ 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ รายละเอียดดังแนบ 
  ๑. รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก         
ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  253  คน    

  ๒. ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยรายงานตัวบริเวณชั้น 1   
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 07.๐๐ – 08.3๐ น.  

 

  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                                   (นายกฤษนัยน์  เจริญจิตร) 
                                                               คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

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



ล ำดับ เลขท่ีน่ังสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล โรงเรียน
1 001 นางสาว วรรณฤดี  พันธ์ค า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
2 002 นางสาว พัฒน์นรี บุญศักด์ิเฉลิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
3 003 นาย จักรัตน์ ใจเท่ียง โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
4 004 นาย พีรณัฐน์ บุญศักด์ิเฉลิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
5 005 นางสาว ธัญชนก  เข็มครุฑ โรงเรียนสิงห์สมุทร
6 006 นาย ภคพล  อวยพร โรงเรียนสิงห์สมุทร
7 007 นางสาว อัจฉริยา  เติมแต้ม โรงเรียนสิงห์สมุทร
8 008 นางสาว สุประวีณ์  สามารถ โรงเรียนสิงห์สมุทร
9 009 นาย รชต  กวดขุนทด โรงเรียนสิงห์สมุทร

10 010 นาย สารัช  พงษ์เจริญ โรงเรียนสิงห์สมุทร
11 011 นาย ฐปนกร  ธนมหามงคลกุล โรงเรียนสิงห์สมุทร
12 012 นางสาว สุพิชฌาย์  บุญมีสนม โรงเรียนสิงห์สมุทร
13 013 นาย  เทิดศักด์ิ  กิมสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร
14 014 นาย วีรภัทร  บุญประชุม โรงเรียนสิงห์สมุทร
15 015 นางสาว อรอมล พรเอ่ียม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
16 016 นาย กิตติธัช  จุ้ยสวัสด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
17 017 นางสาว วรัญญา  พรมมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
18 018 นางสาว สกุลตลา  ปัญจวีณิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
19 019 นางสาว สุชัญนิสา  อินตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
20 020 นางสาว ภัสสร ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
21 021 นาย ณัฐวัฒน์  ธีร พิบูลย์เดช โรงเรียนชลราษฎร์ อ ารุง
22 022 นาย พีรพัฒน์ เกิดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
23 023 นางสาว ณัฏฐวรินท์ ศรีกุฎี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
24 024 นาย วัชรากรณ์ ฉุนตู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
25 025 นางสาว ณัฐวลัญช์ เล็กใจซ่ือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
26 026 นางสาว ปาริมา ศรีหทัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
27 027 นางสาว ณัฐฐากุล เล่ียมตระกูลพานิช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
28 028 นางสาว ณัฐชา เดชจินดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
29 029 นางสาว นัชชา พงษ์พานิช โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
30 030 นาย ปุณณกัณต์ ชลศรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
31 031 นางสาว นันท์นภัส ทิมแสน โรงเรียนอัสสัมลัญระยอง
32 032 นาย ธนกร ศิริสวัสด์ิ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
33 033 นาย ภูเบศร พูลเพ่ิม โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
34 034 นาย กรมิษฐ์ ตันติพันธุ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
35 035 นางสาว สุชาดา พูลเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
36 036 นางสาว สุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
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37 037 นาย ชวัลวิทย์ ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
38 038 นางสาว ปณิดา คู้จ้อย โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
39 039 นางสาว ปิยาโรส แซ่โก โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
40 040 นางสาว พนิตษา ก าแพงใหญ่ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
41 041 นาย พบพริษฐ์ ทรงพระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
42 042 นาย นเรศ  ล้ิมนิยม โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
43 043 นาย เจษฎา เจียรนัยวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
44 044 นางสาว วรัญญา ช าปฏิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
45 045 นางสาว กัญญารัตน์  ม่วงกล่อม โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
46 046 นางสาว ฐิตารีย์ ทวีชัยวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
47 047 นางสาว กนกวรรณ เย็นฉ่ า โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
48 048 นาย ณัฐดนัย สาโคตร โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
49 049 นาย ภูดิศกร บุตรคง โรงเรียนอรัญประเทศ
50 050 นางสาว อุไรวรรณ กล่ินผักแว่น โรงเรียนอรัญประเทศ
51 051 นางสาว ศิริรัตน์  โนนใหญ่ โรงเรียนอรัญประเทศ
52 052 นางสาว เปรมฤทัย ม่ิงขวัญ โรงเรียนอรัญประเทศ
53 053 นาย ณภัทร บุญยก โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
54 054 นางสาว ธัญญเรศ อู่ประเสริฐ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
55 055 นาย ชาคริณ  เสมอพงษ์ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
56 056 นางสาว มาริสา บุญเฟ่ืองฟู โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
57 057 นางสาว กันติยา นะสี โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
58 058 นางสาว นวพร สิงห์ลือ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
59 059 นาย กันติทัต จิตหวัง โรงเรียนสระแก้ว
60 060 นางสาว สมจิตร์  เชิงเขา โรงเรียนสระแก้ว
61 061 นาย นายธนากร อาษาแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
62 062 นางสาว เบญญาภา นาคประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว
63 063 นาย ตันติกร ทองละเอียด โรงเรียนสระแก้ว
64 064 นางสาว จีรณา วาทีประเทือง โรงเรียนชลกันยานุกูล
65 065 นางสาว ธนิสยา เสมอทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล
66 066 นาย ธนชล วงศ์ทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
67 067 นาย วิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
68 068 นาย ศุภฤกษ์ นิลกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
69 069 นาย วินทกร ค าภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
70 070 นางสาว โยษิตา จักกระหวัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
71 071 นาย อรรถชัย วงษ์ครุฑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
72 072 นาย ปัณณธร ขุนโหร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
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73 073 นางสาว พรลภัส เถาเข็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
74 074 นางสาว กนกณัฐ ตองอ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
75 075 นางสาว อาคิรา เช่ียวพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
76 076 นางสาว ปริณดา สินเธาว์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
77 077 นาย ธนดล จิตไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
78 078 นางสาว พิมพ์วรีย์ ศรีกูลกิจ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
79 079 นาย ปณต ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
80 080 นางสาว ปรนันท์ จงจินากูล โรงเรียนระยองวิทยาคม
81 081 นาย กฤติพงศ์ เดชะ โรงเรียนระยองวิทยาคม
82 082 นางสาว ศศธร จงจินากูล โรงเรียนระยองวิทยาคม
83 083 นางสาว พุทธิมา ประกอบชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม
84 084 นาย นพณัช วงศ์อนันต์นนท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
85 085 นางสาว ชนิดาภา บรรจงอักษร โรงเรียนระยองวิทยาคม
86 086 นางสาว เสาวลักษณ์ กาญจนพันธ์ประภาโรงเรียนระยองวิทยาคม
87 087 นางสาว อสมาภรณ์ เมืองศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคม
88 088 นางสาว วรรณวลี จันทร์งาม โรงเรียนระยองวิทยาคม
89 089 นางสาว รัตนศิริ รังสิมันต์ุวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
90 090 นางสาว พิชญ์สินี ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
91 091 นาย พีระวิทย์ สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนระยองวิทยาคม
92 092 นางสาว สุพิชชา ประกอบสุข โรงเรียนระยองวิทยาคม
93 093 นาย มงคลกร ชัยล้ินฟ้า โรงเรียนระยองวิทยาคม
94 094 นางสาว สมิตา ลอยละล่ิว โรงเรียนระยองวิทยาคม
95 095 นางสาว กิตติวิภา เลิศวิทยากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
96 096 นางสาว ธัญชนก เพียแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม
97 097 นาย คุณภัทร อายุยืน โรงเรียนระยองวิทยาคม
98 098 นาย นายพิชญะ พ่วงศรีนวล โรงเรียนระยองวิทยาคม
99 099 นางสาว ปารวี เพ็ชรผุดผ่อง โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ

100 100 นางสาว ธัญสิริ สุรียะกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
101 101 นาย ธนิก วรรณเสวต โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
102 102 นางสาว สราลี ภูมิมาโนช โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
103 103 นางสาว กัญญาภัค จันทร์ข า โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
104 104 นาย อดิศรโยธิน คู่กระสังข์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
105 105 นางสาว เมธาวดี สังข์ค า โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
106 106 นางสาว ศศิกานต์ สารันต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
107 107 นางสาว พรรนารา ห่วนก่ิม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
108 108 นางสาว ลภัสกร อนันต์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
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109 109 นางสาว ลาวัณย์ ท่าพริก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
110 110 นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญมี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
111 111 นางสาว กฤตยา นิยาย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
112 112 นางสาว สุชาฎา ศรีษะเนตร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
113 113 นาย ณรงค์ชัย ยังจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ
114 114 นางสาว รัญชิดา พุ่มไทรทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
115 115 นางสาว กฤษณา อยู่ถนอม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
116 116 นางสาว กีรติกา เหลาโชติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
117 117 นางสาว ณัฐพิมล ข าวงค์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
118 118 นางสาว ญาณิน กล่ินอยู่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
119 119 นางสาว จุฑารัตน์ อยู่เจียม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
120 120 นางสาว จิดาภา สิทธะนะ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
121 121 นางสาว กนกชล สายวุฒิ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
122 122 นางสาว ปุณยวีร์ นิติสัมพันธ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
123 123 นางสาว วรัญญา ศิริพันธ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
124 124 นางสาว จิรัชญา ยืดยาว โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
125 125 นางสาว ธมนวรรณ อินตา โรงเรียนชลกันยานุกูล
126 126 นางสาว ภัคจิรา มนประภากมล โรงเรียนชลกันยานุกูล
127 127 นางสาว ณัฐวรา แม่บุญเรือน โรงเรียนระยองวิทยาคม
128 128 นางสาว ประภาสิริ ทรงประยูร โรงเรียนระยองวิทยาคม
129 129 นางสาว สาธิดา พรหมประเสริฐ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
130 130 นางสาว จีรภา แสงสว่าง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
131 131 นางสาว กันตธีร์ แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
132 132 นางสาว ชนัญชิดา กาศสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์
133 133 นางสาว รินลดา ล้อมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
134 134 นางสาว กชพร บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์
135 135 นางสาว มนัสนันท์ โภคบูรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
136 136 นางสาว ชนิษฐา ภู่เกิดชายทะเล โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
137 137 นางสาว เนตรชนก ปาจันทร์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
138 138 นางสาว สุทัตตา เชิงพนม โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
139 139 นางสาว ลฎาภา อ่ิมกมล โรงเรียนศรียานุสรณ์
140 140 นาย นนทพัทธ์ กลางหน โรงเรียนประจันต์ราษฎร์บ ารุง
141 141 นางสาว ตะวัน อักษรดี โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
142 142 นางสาว ธนัชพร โทนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
143 143 นางสาว ณัฐพิมล ข าวงค์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
144 144 นางสาว ปิยะธิดา ซอคลองตัน โรงเรียนชลกันยานุกูล
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145 145 นางสาว นันธิชา พุ่มพันธ์สุวรรณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
146 146 นางสาว ศุทธินี มาโสภา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
147 147 นางสาว ปนัดดา วัฒฐานะ โรงเรียนศรียานุสรณ์
148 148 นางสาว ภาสินี อภิชัยธนกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล
149 149 นางสาว แพรวา ไทยเจริญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
150 150 นางสาว ธิษณาพัชญ์ อุมา โรงเรียนชลกันยานุกูล
151 151 นางสาว วนัสนันท์ หัตถกิจอุดม โรงเรียนชลกันยานุกูล
152 152 นางสาว ชนิกานต์ เณรมณี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
153 153 นางสาว ปิยะพร งาสุวรรณ์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
154 154 นาย คิมหันต์ สมพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
155 155 นางสาว ณัชชา สมจิตต์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
156 156 นางสาว ณัฐณิชา กล่ินสุคนธ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
157 157 นางสาว ณิชา มานะสถิรกุล โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"
158 158 นางสาว กมลพร   ชุมพล โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"
159 159 นางสาว จิดาภา  รสช่ืน โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล"
160 160 นางสาว กุลธิดา ทะสุนทร โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
161 161 นาย จตุรพักตร์ ย่ังยืน โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
162 162 นาย วฬัสพลโหระโช โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
163 163 นางสาว ศุภาพิชญ์ โถทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
164 164 นางสาว ศุภาพิชญ์  พัดพ่วง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
165 165 นางสาว พีรดา  เมืองจินดา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
166 166 นาย ธีร์ปภัสร์ ลีละพัฒนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
167 167 นางสาว พรแพรววา เค้าแคน โรงเรียนอัสสัมฃัญศรีราชา
168 168 นางสาว นรินทร์ทร อุดมบัว โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
169 169 นางสาว ธนพร สุนทรมหิทธิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
170 170 นางสาว เอริคก้า เพียสท์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
171 171 นาย อธิศ กนกพงศ์ศักด์ิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
172 172 นาย จักรภัทร วิเชียรปัยญา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
173 173 นางสาว พัชรศรี โชติกเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
174 174 นางสาว อาทิตยา คมคาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
175 175 นางสาว พิมพ์รพัฒน์ ธรรมสินธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
176 176 นาย นาวิน มุลเสนา โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
177 177 นางสาว พุทธพร บุกรอ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
178 178 นางสาว เกวลิน ล้ีโชติ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
179 179 นางสาว กมลชนก ปล้ืมจิตต์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง
180 180 นางสาว ศุภิสรา ลีฬหคุณากร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
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181 181 นาย อรงค์กร สิงห์ชัย โรงเรียนประจันตราษฏร์บ ารุง
182 182 นางสาว ชิษณุชา พู่วณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
183 183 นางสาว ธวัลรัตน์ กุโลทัยพิภพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
184 184 นางสาว ณัฎฐณิชา ติยะกิจ โรงเรียนระยองวิทยาคม
185 185 นางสาว ปุณิกา อัศวอุดมเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
186 186 นาย ปราณชล วัฒนแสงพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
187 187 นาย ภาณุพงศ์ เฉ่ิงตะครอง โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
188 188 นางสาว กฤตาภรณ์ อาจหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
189 189 นางสาว ณิชกานต์ ดานขุนทด โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
190 190 นางสาว ธีรนาฏ กาตะขบ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
191 191 นางสาว ณัชชา วงศ์ษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
192 192 นาย รัตกัมพล เกืองวง โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง
193 193 นางสาว วรกานต์ นิลศิริ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
194 194 นางสาว โชติณัฏฐ์ เอ่ียมส าอางค์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
195 195 นางสาว ปัณณิกา  สุพะตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
196 196 นางสาว เบญจวรรณ เอ๊ียวเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
197 197 นางสาว ณิชา รจนากูล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
198 198 นางสาว รัญชิดา พรงาม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
199 199 นางสาว นภัสสร รอดบุญชัง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
200 200 นางสาว ธัญวรัตน์ ภาณุทัต โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
201 201 นางสาว พัชชาภรณ์ สังข์ทอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
202 202 นางสาว วรรณรดา เฉยสวัสด์ิ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
203 203 นางสาว นิภาธร กระจ่างเพ็ญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
204 204 นางสาว วราภรณ์ หงษ์เกตุ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
205 205 นางสาว ศุภาพิชญ์ พงษ์ชมพร โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
206 206 นาย โบด้ี มาร์ทีเนส โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
207 207 นาย ธนชาติ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
208 208 นางสาว ภัทราพร  เจริญพร โรงเรียนตราษตระการคุณ
209 209 นางสาว ภัทรมน รักร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ 
210 210 นางสาว อุมาภรณ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
211 211 นาย ปัณวรรธฒ์ ม่ันคงวงษ์วาน โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
212 212 นางสาว วรวลัญช์  ดวงใจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
213 213 นางสาว นฤกันยา  ทองปาน โรงเรียนตราษตระการคุณ
214 214 นางสาว วัชราภรณ์  มาฮวด โรงเรียนตราษตระการคุณ 
215 215 นางสาว กัณญิกา ชีพสมุทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
216 216 นางสาว อิสรีย์ ประดิษฐงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
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217 217 นาย กฤตณัฐ นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
218 218 นางสาว ชนิตสิรี คะเสนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
219 219 นาย ปาณัสม์ ชอบธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
220 220 นาย ธีรภัทร์ ชุ่มช่ืน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
221 221 นางสาว นภัส ชาชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
222 222 นางสาว ศิริวิภรณ์ มีวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
223 223 นางสาว สิริวิมล คนตรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
224 224 นางสาว ณัฐพร หอมช่ืน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
225 225 นางสาว พัชรมณฑ์ ล้ิมร้ัว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
226 226 นาย ภาณุพงศ์ แสงขุรัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
227 227 นาย สรรค์ทัศน์ ไทยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
228 228 นางสาว ธมลวรรณ โต๊ะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
229 229 นางสาว ณิฌา พรหมรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
230 230 นางสาว ธัญลักษณ์ สน่ันเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
231 231 นาย กฤตภาส หิรัญรติกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
232 232 นาย นราภวิษย์ พิพัฒต้ังสมบัติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
233 233 นางสาว ชนมน  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ
234 234 นางสาว พิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ
235 235 นางสาว ปนัสยา สมบัติถาวรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
236 236 นางสาว เจียหลิง  หลิว โรงเรียนตราษตระการคุณ 
237 237 นาย กิติศักด์ิ  ฟองมาศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 
238 238 นางสาว ชนิตา ทอง เอม  โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
239 239 นางสาว กรณิการ์ สถิตากูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒
240 240 นาย ธนกร บุญสินธ์ุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
241 241 นางสาว ภัทรหทัย ยศปัญญา โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
242 242 นาย พันธ์ภูมิ เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
243 243 นางสาว นนทิยา  สีดาเดชโชติกา  โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
244 244 นาย ปัณณวัฒน์ แซ่แต้ โรเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
245 245 นางสาว พิมพกานต์ แสงอรุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
246 246 นางสาว พฤศจิกา นิราโพธ์ิ โรงเรียนเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
247 247 นางสาว กมนธิดา สมพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
248 248 นางสาว ปิยนันท์ สังฆบุตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
249 249 นางสาว โชษิตา สมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
250 250 นาย ภูรินท์ วิสาขะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
251 251 นาย สิทธินนท์ เป็นธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
252 252 นาย นัฐพงศ์ ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
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253 253 นางสาว มนัญชยา พฤกษชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
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    ระเบียบและข้อปฏิบัตสิ ำหรับผู้เข้ำสอบ 
คัดเลือกเข้ำค่ำย 1 ภูมิศำสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

(ศูนย์ สอวน. วิชำภูมิศำสตร์ ภำคตะวันออก มหำวทิยำลัยบูรพำ) 
สถำนที่สอบ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ปี (ห้อง K-A 500) 

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตบำงแสน จังหวัดชลบุรี 
วันเสำร์ที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2565 

*************** 
 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และ
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจกระดาษค าตอบและถูกตัดสิทธิ์ 
การคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้  
 
1.กำรแต่งกำย 
 1.1 เครื่องแบบชุดนักเรียน ประจ าสถานการศึกษาท่ีนักเรียนสังกัด 
 
2.ข้อปฏิบัติกำรเข้ำสอบ และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
 2.1 ให้ผู้เข้าสอบแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลตรวจเป็น
ลบ (ไม่พบเชื้อ) ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ โดยถ่ายภาพผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน 
พร้อมระบุ วัน เดือน ปี และเวลา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จุดคดักรอง   
 2.2 ผู้เข้าสอบผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  
 2.3 รายงานตัวพร้อมส่งเอกสารใบสมัคร และหลักฐานแนบ (ฉบับจริง) 
 2.4 ตรวจสอบรายชื่อ และรับใบเสร็จค่าสมัคร 
 2.5 ให้ผู้เข้าสอบรอเรียก เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์และความเรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบ ณ บริเวณจุด
รับรายงานตัว 
 2.6 ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่พาญาติ ผู้ติดตาม หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้ามาภายใน
บริเวณสนามสอบ เพ่ือลดจ านวนคน และความเสี่ยงภายในสถานที่สนามสอบ 
 2.7 ให้มาถึงสนามสอบก่อนเริ่มท าการสอบอย่างน้อย 45 นาที 
 2.8 งดการรับฝากสิ่งของและสัมภาระ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ทางสนามสอบจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 



 2.9 ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ ดินสอ 2B ปากกาน้ าเงิน ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด   
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบหยิบยืมอุปกรณ์ใด ๆ ระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน และห้ามน าอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กระดาษ 
อุปกรณ์การสื่อสาร นาฬิกา ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดค านวณทุกชนิด กระเป๋าสตางค์   เข้ามาห้องสอบโดย
เด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบแจ้งต่อหัวหน้าศูนย์เพ่ือพิจารณายุติ
การสอบกับบุคคลนั้น ๆ 
 2.10 ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๑๕ น. และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อน 
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที นับจากเวลาที่เริ่มสอบ  
 2.11 ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ และถูกตัดสิทธิ์การสมัครตลอดไป 
 

************* 
 

หมำยเหตุ : ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าสอบ 


