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ประกาศศูนยสอวน. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง รายช่ือผูผานคัดเลือกเพ่ือเขารวมโครงการคายภูมิศาสตร คายที่ 1 

ประจําปการศึกษา 2565 

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

 ตามที่ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระ

เจาพ่ีนางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(สอวน.) ไดมอบหมายใหสาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนศูนยสอวน. ภูมิศาสตร ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัด

ภาคใต ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 เพ่ือเขาอบรมคาย 1 วิชาภูมิศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 บัดน้ี การ

ดําเนินการสอบและประมวลผลการสอบไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก จํานวน 

35 คน และ สํารอง จํานวน 5 คน ดังน้ี 

    รายช่ือผูผานคัดเลือกตัวจริงจํานวน  35  คน (เรียงลําดับตามเลขที่สอบ) 

ลําดับ เลขที่สอบ ช่ือ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 71 นางสาวตรีอัญ  หะระตี ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 

2 97 นายนายทักษะ ทองเพ็ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

3 101 นายตอฮาวีย ยีสา เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

4 115 นางสาวอริญา  วิทยานุเคราะห เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

5 117 นายกตพล ย่ิงยงค เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

6 119 นายภูรินทร สุทินนะ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

7 139 นายกฤตนัน ภักดีวานิช พัทลุง พัทลุง 

8 145 นายพุฒิพงศ มนทอง พัทลุง พัทลุง 

9 161 นายสะนูซี ศรียาน พิมานพิทยาสรรค สตูล 

10 188 นางสาวเยาวภา หลานเด็น ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

11 195 นายนราวิชญ เกาแสง ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
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ลําดับ เลขท่ีสอบ ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

12 196 นางสาวภัคจิรา หินนอย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

13 201 นายณฐพงศ ทองทิพย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

14 206 นายธรีภัทร มะลิวัลย ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

15 208 นายชลากร  เมธาลักษณ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

16 211 นายสุพรเทพ สุวรรณรัตน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 

17 230 นายคณิน เพ็งเลง็ วิเชียรมาตุ ตรัง 

18 235 นางสาวณัฐริกา คงมี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

19 240 นางสาวธนพร อาทิตยมณฑล วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

20 244 นายภูริณัฐ ใสเพี้ย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 

21 246 นายณัฐวัตร สะอาดแกว วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

22 251 นายพันธกานต รงครัตน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

23 259 นางสาวสวรรยา เขียวชะอุม ศรียาภัย ชุมพร 

24 260 นางสาวอมาวสี หวังทรัพย ศรียาภัย ชุมพร 

25 273 นางสาวชัยรมัภา บุณยะวันตัง สตรีพัทลุง พัทลุง 

26 306 นางสาวนภสร การุณกิจ สตรีพัทลุง พัทลุง 

27 323 นางสาวอิงกมล มีแตม สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

28 324 นางสาวนิชานันท ทันเพ่ือน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

29 356 นางสาวสุธาสินี ศรีพรหม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

30 391 นายทิวัตถ ลีลภัสธนพงษ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

31 393 นายกษิดิ์เดช ผลเงาะ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

32 394 นางสาวเนตรชนก จิตรแกว องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

33 412 นางสาวชญาดา จันทรพิบูลย องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

34 414 นายตรินัยน ศรีจันทร องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 

35 417 นายชญานนท ชุมแกว อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 
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รายช่ือผูผานการคัดเลือกสํารองจํานวน  5  คน เรียงลําดับตามคะแนนและวันที่สมัคร 

ลําดับ เลขท่ีสอบ ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 197 นางสาวชนเนษฎ บุญฮก ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

2 203 นายรพพีงศ เครืออินทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

3 252 นายนรวิชญ  มาลีวัด วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 

4 354 นายปณณทัต ภักดีโชติ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

5 220 นางสาวพชรมน เชษฐพันธ เมืองถลาง ภูเก็ต 

 

ท้ังนี้  ขอใหผูท่ีผานการคัดเลือกตัวจริง 35 คน ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. Download ใ บ ต อ บ รั บ  ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต  http: / / geography. huso. tsu. ac. th ห รื อ ใ น  Facebook 

https://www.facebook.com/GEO.THAKSIN พิมพใบตอบรับ พรอมกรอกรายละเอียดใหครบถวน 

2. ใชโทรศัพทถายหรือเครื่องสแกน แนบสงอีเมล มาท่ี chalong@tsu.ac.th ไมตองแนบสําเนาบัตร 

สงภายในวันท่ี 23 กันยายน 2565 หากไมดําเนินการตอบรับภายในเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิการเขาอบรม

คาย1 วิชาภูมิศาสตร ทางศูนยจะเรียกรายชื่อสํารองมาแทนตามลําดับตอไป 

3. กําหนดวันเขาคายและการเตรียมตัวของผูมาเขาคาย ระหวางวันท่ี 15 – 21 ตุลาคม 2565 และการสอบ

คัดเลือกผูแทนศูนยภายหลังการเขาคาย วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ศูนยฯจะสนับสนุน ไดแก คาท่ีพัก คาอาหาร 

สําหรับคาเดินทางเบิกจากโรงเรียนตนสังกัด 

4. ลักษณะการเขาคายเปนแบบอยูประจํา โดยนักเรียนตองอยูประจําในคายครบท้ัง 7 วัน และเขารวม

กิจกรรมตามท่ีกําหนดครบท้ัง 7 วัน  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนศูนยสอวน. ภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตอไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิสากร  กลาณรงค) 

       ประธานศูนยภูมิศาสตร สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ประกาศศูนยสอวน. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง ระเบียบการเขาอบรมคาย1 วิชาภูมิศาสตร ปการศึกษา 2565 

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

 ตามท่ีมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระ

เจาพ่ีนางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(สอวน.) ไดมอบหมายใหสาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนศูนยสอวน.ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินการจัดคาย1 วิชา

ภูมิศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 โดยมุงเนนใหสมาชิกคายเกิดกิจกรรมท่ีพัฒนาการทางวิชาการ สาขาวิชา

ภูมิศาสตร จึงไดมีการกําหนดขอปฏิบัติสําหรับสมาชิกคายฯ ไวดังน้ี 

ขอปฏิบัติสําหรับการเรียน 

1. ตรงตอเวลา ตามตารางเรียนที่กําหนด  

2. ปฏิบัติตามขอกําหนดท้ังในหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

3. ต้ังใจเรียนและมีความพยายามอยางเต็มท่ีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4. มีความสุภาพตออาจารย พี่เล้ียงและเพื่อนท่ีเขารวมคาย 

5. หากมีความจําเปน เชน เจ็บปวย จะตองรีบแจงใหอาจารยพี่เล้ียง หรอืผูประสานงานทราบโดยดวน 

6. หากนักเรียนปฏิบัติตัวไมเหมาะสมหรือขัดกับระเบียบคายฯ ศูนยฯ จะเรียกมาตักเตือนเบื้องตน 

7. หากนักเรียนไมปฏิบัติตามระเบียบคายฯ ศูนยฯ จะแจงผูปกครอง หรือครูท่ีโรงเรียน และพิจารณาใหออก

จากคายฯ ทันท ี

8. หากนักเรยีนเขาคาย ตํ่ากวา 80% จะไมมีสิทธิ์สอบ และไมมีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเขาคาย 

9. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ไมอนุญาตใหนักเรียน

ออกนอกคายฯ เพ่ือไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ไมวากรณีใด ๆ (หากเปนกรณีท่ีจําเปนหลีกเล่ียงไมไดจะพิจารณา

เปนรายๆ ไป) 
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กําหนดการและรายละเอียดในการอบรมจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ขอปฏบิัติเม่ือเกิดปญหาทางวิชาการ 

 แจงอาจารย (ในกรณีท่ีอยูในชั้นเรียน)  

ขอปฏบิัติเม่ือเกิดปญหาเรื่องที่พัก หรือปญหาทั่ว ๆ ไป 

 ติดตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสากร  กลาณรงค  086-2970303    (ประธานศูนย) 

  ผูชวยศาสตราจารยศุภรัตน  พิณสุวรรณ 081-8961895     (อาจารยประจําศูนย) 

ผูชวยศาสตราจารยวรุตม  นาท ี  090-2151333    (อาจารยประจําศูนย) 

อาจารย ดร.วราภรณ  ทนงศักด์ิ  086-4910614  (อาจารยประจําศูนย) 

นางสาวปภัสรา  บุตรบุรี   096-5570486  (ผูประสานงาน)  

อุปกรณที่จะตองเตรียมมาเขาคายภูมิศาสตร 

1. ชุดนักเรียนและชุดพละของโรงเรียน การเขาเรียนในรายวิชาทฤษฎีตองใสชุดนักเรียนและรายวิชาปฏิบัติ 

ภาคสนามจะใสชุดพละของโรงเรียน 

2. ของใชสวนตัวตาง ๆ 

3. ยารักษาโรคประจําตัวนักเรียน 

4. เครื่องเขียน เคร่ืองคิดเลข 

คาใชจาย 

นกัเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาอบรมคายภูมิศาสตร คายท่ี 1 จะไดรับการสนับสนุนคาอาหาร และคาท่ีพัก 

วันท่ี 15 – 21 ตุลาคม 2565 และสอบคดัเลือกผูแทนศูนย สําหรับคาเดินทางเบิกจากโรงเรียนตนสังกัด 

การติดตอ 

สถานท่ีต้ัง สาขาวิชาภูมิศาสตร ชั้น 3 อาคาร 13 ตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 086-2970303, 089 6562739, 096-5570486 

http://geography.huso.tsu.ac.th 

https://www.facebook.com/GEO.THAKSIN 

E-mail: chalong@tsu.ac.th 
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หนังสือตอบรับเขาคายและยินยอมจากผูปกครอง 

โครงการอบรมคาย1 วิชาภูมิศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 

ศูนยสอวน. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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2. ปจจุบันกําลังศึกษา ระดับชั้น…………………………....…...โรงเรียน……………….............………………………………………………………. 

   ตําบล……………....……………...อําเภอ………......………………….... จงัหวัด………….......…………………..รหัสไปรษณยี…………………. 

   โทรศัพทเคล่ือนที่…………………………..........………………. 

3. โรคประจําตัว (ถามี)…………………....………………………แพยา…………......……………….... แพอาหาร…………….......…………………. 

4. อาหาร   ทุกชนิด   มงัสวริัต ิ   อิสลาม     เจ     อื่น ๆ (ระบุ)………………...................………………………. 

5. ช่ือผูปกครอง..............................................................................………………………………………………………………………………….. 

   ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก บานเลขที่………….หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………………ถนน………….................……………….... 

   ตําบล/แขวง……………………………………………..อําเภอ/เขต……….....……………………จังหวัด……………………………...........………. 

   รหัสไปรษณีย…………...…………โทรศัพท…………………...…………………โทรศัพทเคล่ือนท่ี…………………………..........………………. 

 มีความประสงค 

   ตอบรับ เขารวมโครงการอบรมคาย1 วิชาภูมิศาสตร ระหวางวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2565 เต็มเวลา  

                   ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  

 

                                                     (………………………………………………….)    
                                           (ลงนาม) นักเรียน      

                                                     วันที…่…………………………………………  

   

  ยินยอม ใหเขารวมโครงการอบรมคาย1 วิชาภูมิศาสตร ระหวางวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2565 เต็มเวลา  

                   ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

  

        (………………………………………………….)    

         (ลงนาม) ผูปกครอง 

               วันที่ …………………………………………… 

กรอกแบบยืนยันการเขาอบรม ใชโทรศัพทถายหรือเครื่องสแกน สงอเีมลมาที่ chalong@tsu.ac.th ภายในวันท่ี 23 กันยายน 

2565 หากไมดําเนินการตอบรับภายในเวลาที่กําหนดถอืวาสละสิทธิก์ารเขาคาย 


