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ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขาอบรม คาย 2  

ภูมิศาสตรโอลิมปกวิชาการประจำปการศึกษา 2565 

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ในฐานะผูแทนศูนย สอวน.วิชาภูมิศาสตรภาคกลางตอนบน 

 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผูสอบ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 

1 25650033 นางสาวสุจินันท นบนอยเสรีวงศ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

2 25650035 นางสาวอรินทร บุญมาศ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

3 25650041 นางสาวรัญชิดา เนตรจรสัแสง โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

4 25650043 นายภคพล เตชะรุจริานนท โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

5 25650052 นางสาวกชกร พุมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

6 25650069 นางสาวณัฐณิชา ชานวิทิตกุล  โรงเรียนชลประทานวิทยา 

7 25650089 นางสาวสมติานัน อวนเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

8 25650093 นายพบธรรม กลัยพฤกษ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

9 25650103 นางสาวฐิติวัลคุ ปลอดปลอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

10 25650129 นางสาวกัญญารัตน บญุเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

11 25650130 นางสาวจิรัฏพร เมฆสาน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

12 25650134 นางสาววริศรา โตปน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

13 25650137 นางสาวรุจาภา แจงแสงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

14 25650144 นางสาวพิณญาภรณ พรมมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสติ 

15 25650167 นายพงศภัค เอมโอด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

16 25650169 นายพีรวิชญ อินทร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

17 25650220 นายกฤตฌาญ พันธศรี โรงเรียนศรีบณุยานนท 

18 25650237 นายพันเลิศ แซจาง โรงเรียนศรีบณุยานนท 

19 25650239 นางสาวสิรินทิพย พุทธชาต ิ โรงเรียนศรีบณุยานนท 

20 25650245 นางสาววรรณภรณ นาคด ี โรงเรียนพิบลูวิทยาลัย 

หมายเหตุ ลำดับดังกลาวเปนการเรียงลำดับตามรหัสประจำตัวสอบ ไมไดเรียงตามลำดับคะแนน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คำช้ีแจง 

1. ผูที ่สอบผานการวัดความรูตองเขาคายอบรมความรูทางภูมิศาสตร (คาย 2) ใหครบ 60 ชั่วโมง ซึ่งจัดโดย

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม 2566 

จึงจะมีสิทธิ ์เขาสอบคัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนศูนยตอไป โดยทางศูนยจะแจงตารางการอบรมอีกครั ้งทางเว็บไซต

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ภาควิชาภูมิศาสตรจะจัดใหมีการสอบคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน ในวันที่ 10 มีนาคม 

2566 เพ่ือคัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนศนูย จำนวน 6 คน เพื่อเขาแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกวิชาการระดับชาติ 

3. ภาควิชาภูมิศาสตรจัดการอบรม คาย 2 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังภาคบรรยาย และ

ภาคการฝกปฏิบัติการจริงในภาคสนาม 

4. ให  ผ ู  ผ  านการค ั ด เ ล ื อกย ื นย ั นการเ ข  าร  วมอบรมและกรอกข  อม ู ล เ พ ื ่ อร ั กษาส ิทธ ิ ์ ผ  าน ทา ง 

https://forms.gle/M35VJT2wxM2zoYan6 หรือ QR Code ทายประกาศ โดยดำเนินการกรอกขอมูลใหแลวเสร็จ 

ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.  

5. ใหผูผานการคัดเลือกกรอกแบบฟอรมยืนยันสิทธิ์ โดยสั่งพิมพแบบตอบรับ พรอมกรอกขอมูล โดยนักเรียน

จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง และใหนำเอกสารฉบับจริง สงใหเจาหนาที่ประจำศูนย ในวันที่เดินทางมา

รายงานตัวเพ่ือเขาอบรม คาย 2 

6. ใหผูเขาอบรม (ภาคบรรยาย) แตงกายดวยชุดนกัเรียนท่ีถูกตองตามระเบียบของทางโรงเรยีน  

7. ในระหวางการอบรมใหผูเขาอบรมสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม 

8. ตามแนวปฏิบัติของมูลนิธิ สอวน. ศูนยไมอนุญาตใหอาจารยผูดูแลนักเรียนเขารวมฟงการบรรยายใน ระหวาง

การอบรมคายฯนี้  

9. ผูเขาอบรมทุกคนจะตองทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยวิธี ATK หรือ RT-PCR อยางใดอยางหน่ึง 

กอนที่จะเขาคายอบรมความรูทางภูมิศาสตร โดยตองแสดงผลการตรวจใหเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในวันเดินทาง

มาถึงสถานที่พัก (วันที่ 27 กุมภาพันธ 2566) 

10. ผูเขาอบรมเดินทางเขามาลงทะเบียนเขาพักในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2566 ไดตั้งแตเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ 

ศูนยฝกอบรมวนศาสตร ชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ดู

แผนที่ดานลาง) 
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11. ใหผูเขาอบรมจัดเตรียมเสื้อผาของใชจำเปน และสัมภาระตางๆ โดยเฉพาะหนากากอนามัยใหเพียงพอตลอด

การเขาคายอบรม 

12. ผูเขาอบรมเขาพักในสถานที่ที่ศูนยฯ จัดไวใหในชวงของการอบรม และไมอนุญาตใหออกนอกสถานที่หากไมมี

ครูประจำศูนยเปนผูดูแล  

13. ผูเขาอบรมตองแตงกายดวยชุดพละของทางโรงเรียนหรือชุดนอกที่สุภาพเรียบรอย (ผูหญิงสวมกางเกง) ใส

รองเทาผาใบที่สภุาพ เพ่ือสะดวกตอการฝกปฏิบัติการจริงในภาคสนาม 

14. ผูเขาอบรมจะตองติดบัตรประจำตัวที่ทางศูนยฯ ออกใหไวที่เสื ้อ ตลอดทุกชวงเวลาของการเขาคายอบรม 

จนกระทั่งถึงวันสุดทายท่ีมีการสอบคัดเลือก 

ขอปฏบิัติการในการสอบ 

15. ผูเขาอบรมจะตองเขารับการอบรม คาย 2 ใหครบ 60 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 10 วันจึงจะมีสิทธิ์สอบ 

16. ในการสอบใหผูเขาอบรมแตงกายดวยชุดนักเรียนที่ถูกตองตามระเบียบเขาสอบ  

ขอปฏบิัติอื่นๆ 

17. ในระหวางการเขาอบรม ตลอดจนการเขาพักรวมถึงการสอบนั้น หากผูเขาอบรมเกิดการเจ็บปวย ไดรับ

อบุัติเหตุใดๆ ทางศูนยฯ จะดำเนินการสงผูเขาอบรมไปรักษาโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด โดยคาใชจายในการรักษานั้นทาง

ผูเขาอบรมหรือทางโรงเรียนตนสังกัดจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาทั้งหมด 

18. ใหผูเขาอบรมทำความเขาใจในขอปฏิบัติและปฏิบัติตามคำแนะนำของครู และเจาหนาที่ประจำศนูยฯ 

19. การเขาอบรมความรูทางภูมิศาสตรในคร้ังนี้ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

20. คาอาหารระหวางอบรม ทาง สอวน. เปนผูรับผิดชอบ คาอาหารระหวางการอบรม จำนวน 3 มื้อตอวัน 
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21. กรณีที่โรงเรียนตองการใหมีครูตัวแทนมาดูแลผูเขาอบรมสามารถทำได แตไมอนุญาตใหเขารวมอบรม และไม

สามารถคางคืนกับผูเขาอบรม 

22. คาใชจายสำหรบัการเดินทาง รวมถึง คาที่พัก คาอาหารของอาจารยผูนำนักเรียนมาเขาคาย ขอความ กรุณา

ใหโรงเรียนตนสงักัดเปนผูรับผิดชอบ 

23. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก เขตภาคกลางตอนบน จำนวน 6 คน 

เพ ื ่ อ เข  าแข  งข ันภ ูม ิศาสตร  โอล ิมป กระด ับชาต ิ  ภายในว ันท ี ่  3  เมษายน 2566 ผ านทางเว ็บไซต  

https://geo.soc.ku.ac.th/  หวัขอ “ขาว/กิจกรรม” 

 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมชดิ  พรหมสิน) 

หัวหนาภาควิชาภูมศิาสตร คณะสงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     ในฐานะหัวหนาศูนย สอวน.วชิาภมูศิาสตรภาคกลางตอนบน 
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แบบตอบรับ 

ยืนยันการเขาคายโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาภูมิศาสตร คาย 2 ปการศึกษา 2565  

ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 2566  

ศูนย สอวน. วิชาภูมิศาสตร เขตภาคกลางตอนบน 

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อ-สกุล นาย น.ส. ด.ช. ด.ญ. ..............................................................................อายุ............ป  

2. กำลังศกึษาชั้น.....................โรงเรียน................................................................................................................ 

ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................  

3. อาหาร  ปกติ  มังสวิรัต  อิสลาม  อื่นๆ......................................................................................  

4. แพอาหาร.........................................................................................................................................................  

5. โรคประจำตัว / แพยา .....................................................................................................................................  

6. ไดรับวัคซีนปองกันโควิด จำนวน ................... เข็ม ไดรบัวัคซีนลาสุด เมื่อวันที่...............................................  

7. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี.............หมูท่ี.........ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ 

ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต.......................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................  

โทรศพัทเคลื่อนที่ (ติดตอสะดวก) ................................ ID_Line.........................Email………………………………… 

8. ผูปกครองนักเรยีน ชื่อ-นามสกุล.....................................................................เก่ียวของเปน............................ 

โทรศพัทมือถือผูปกครอง ...........................................  

9. อาจารยประจำโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล.............................................................. โทรศัพทมือถือ....................... 

 

 อนุญาตใหนักเรียนเขาคาย 2 และปฏิบัติตามขอตกลงของการอยูคายฯ ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 

2566   

 ไมอนุญาตใหนักเรียนเขาคายฯ เนื่องจาก.....................................................................................................  

 

ลงชื่อ..................................................(ผูปกครอง)   ลงชื่อ..............................................(นักเรียน)          

(.........................................................)         (............................................................)  

      วันที่............/........../ ..........     วันท่ี.........../........../ ..........  

 

หมายเหตุ: สงแบบตอบรับฉบับนี้ในวันรายงานตัว วันที่ 27 กุมภาพันธ 2566 ในวันที่นักเรียนเขาคาย 2 

 


