
 
ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ปีการศึกษา 2565 

……………………………………………………………….. 
 

ตามท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า กัลยา
นิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บัดนี้การสอบคัดเลือก
ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงออกประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 1 ก.ค. 2548) และสอบ
ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายที่ 1 
จำนวน 50 คน โดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อนักเรียน พร้อมทั้งรายชื่อสำรอง 10 ลำดับแรก ดังนี้ 

 
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 
1 นาย กฤตภาส หินเธาว ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
2 นางสาว กัญญาณัฐ กลมสอาด สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
3 นางสาว กุลจิรา รักษาศร ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
4 นาย ขุนเขา มั่งมี ศรีสะเกษวิทยาลยั 
5 นาย เควิส ยุทธวิชัย อุ่นประชา สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
6 นางสาว ชลิดา ทับทิมไสย ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
7 นาย ชัชชวิน จูทะรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
8 นาย ชัยวัฒน์ ตุลาดลิก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยับุรีรมัย์ 
9 นางสาว ชาลิสา สมานรตัน ์ ลือคำหาญวารินชำราบ 
10 นางสาว ญดา สิทธิบดีกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
11 นางสาว ณชนก เซียวศิริกลุ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
12 นาย ณภคพล วรรณขาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
13 นางสาว ณัฐวดี  มะอินทร ์ กุสุมาลย์วิทยาคม 
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 
14 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
15 นาย ทักษ์ดนัย อุดมฤทธิ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
16 นาย ธนพงศ์ สุรางค์กุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร 
17 นางสาว ธัญญา สังข์ทอง สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
18 นางสาว ธัญรดี หอประเสริฐวงศ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
19 นาย ธีรภัทร อัดโดดดร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
20 นางสาว นพธีรา เร่งรุ่งโรจน ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
21 นาย นภ ภัทรรุ่งนิรันดร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
22 นางสาว นันท์นภัส หิรญัอร สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
23 นาย นิโรจน์ ดวงเเก้ว กุสุมาลย์วิทยาคม 
24 นางสาว ประสติา จันทร์ฉาย สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
25 นาย ปราชญ์ลาภ พรมตาไก ้ เบ็ญจะมะมหาราช 
26 นางสาว ปัญญารัตน์ อภัยโส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
27 นาย พงศ์ธวัช สวรรยาวิสุทธ์ิ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
28 นาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยับุรีรมัย์ 
29 นาย พิรชัช  อังคณาวรกุล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
30 เด็กชาย ภคชัย หงส์วิลัย ขอนแก่นวิทยายน 
31 เด็กชาย ภูริต จติปัญญา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร 
32 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ชาภูมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร 
33 นาย วรพล  คนงาม  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
34 เด็กชาย วรันธร ธนะแพสย ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
35 นางสาว วาสนา นาคชลธ ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยับุรีรมัย์ 
36 เด็กชาย วิชานันท์ ชานันโท ราชสีมาวิทยาลัย 
37 นาย วีรภัทร มะโนสุข หนองบัวพิทยาคาร 
38 นาย วุฒิพงศ์ เทพนอก ราชสีมาวิทยาลัย 
39 นางสาว ศศิมาภรณ์ อินเคน สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
40 นางสาว ศิรดา ศิรเิหล่าไพศาล สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
41 นาย สรวิศ สาวิไสย สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
42 นาย สิรวิชญ์ ศรมีหาพรหม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยับุรีรมัย์ 
43 นางสาว สิริวรรษา จันทร์ดก สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
44 นาย แสนปิติ วงค์ละคร ศรีสะเกษวิทยาลยั 
45 นางสาว หทัยชนก เสาวรัตน์ชัย สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
46 นางสาว อนัญจนา สังหมื่นเหม้า สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
47 นาย อภิสิทธ์ิ รักงาม  สกลราชวิทยานุกูล 
48 นางสาว อาริยาพัชร เตชะธนสารสมบตั ิ ปัญจด ี
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ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกลุ โรงเรียน 
49 นาย เอกรัตน์ สวสัดิผ์ล ขอนแก่นวิทยายน 
50 นาย ฮีโร่ ยิม้เป็นสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นครราชสีมา 

สำรอง 
1 นาย ศิวณัฐ  เวียงดินดำ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
2 นางสาว ณัฐนิชา  พั่วตา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
3 นางสาว รสสุคนธ์ แพงวาป ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
4 นางสาว กัญนิภาฏี พันเเก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเลย 
5 นาย ณัฐนนท์ อาชีวกุลมาศ ปัญจด ี
6 นางสาว ศิรดา วรศักดิ ์ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
7 นาย ณัฐภัทร อาชีวกุลมาศ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
8 เด็กหญิง ภัฏฐริชา อุดมรัตน ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัมุกดาหาร 
9 นางสาว เมริศา  มสีิทธ์ิ  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 นาย ปาณัสม์ จังตระกูล สาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 
อนึ่ง ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายที ่ 1 ของศูนย์ฯ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ 50 ลำดับแรกนั้น จะ
ได้รับการติดต่อทางอีเมล์เพ่ือส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมค่ายและขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2565 ส่วนผู้
ที่มีรายชื่อเป็นลำดับสำรอง จะได้รับการติดต่อตามลำดับในกรณีท่ีมีผู้สละสิทธิ์ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ประกาศ  ณ วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์) 
ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  

วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 


