รายชื่อผูไดรับเหรียญรางวัล
การแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2563
ณ ศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก สอวน. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
ที่

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 นางสาวพัชชา ชาญประโคน
เตรียมอุดมศึกษา
กทม.
2 นายชินกฤต แกวสุวรรณ
วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลกพิษณุโลก
3 นางสาวญาโณณัทฐ ถวัลยเสรีวัฒนา มหิดลวิทยานุสรณ
นครปฐม

ศูนย สอวน.

เหรียญรางวัล

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ระยองวิทยาคม
หาดใหญวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุสรณ
ราชวินิตบางแกว
สตรีศรีนาน
เตรียมอุดมศึกษา

ระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
สงขลา
ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย
นครปฐม
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
กทม.

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

10 นายธนบูลย ทองชมภู
11 นายณัฐวัตร ทัศนา

สามเสนวิทยาลัย
แกนนครวิทยาลัย

กทม.
ขอนแกน

12 นางสาวชัญญา เหมือนจันทร

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมร นครศรีธรรมราช

ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

13 นายธีรวีร ผาติโสภณ
14 นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา

กทม.
กทม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
เหรียญเงิน

15 นายณฐชนน เตชไพสิฐพงศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กทม.

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

16 นายฐิตินันท จันทรสอน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสกทม.

ร.ร.สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เหรียญเงิน

17 นายปติพงศ รอดกําเนิด
18 นางสาวสุเมธา ฟาง

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลกพิษณุโลก
มหิดลวิทยานุสรณ
นครปฐม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

19 นายสุพศิน วาระเพียง
20 นางสาวมณสิชา ตั้งศิริภิญโญ

โยธินบูรณะ
มหิดลวิทยานุสรณ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญเงิน

4
5
6
7
8
9

นายสิร พรศิริประเสริฐ
นางสาวพรสวรรค จันทรหนู
นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ
นายอนุรักษ ระวังพาล
นายปธานิน ตนผล
นายปราชญ เทวานฤมิตรกุล

กทม.
นครปฐม
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ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
เหรียญทอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

21 นายกรีฑา ชนะกาญจน

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ
นครศรีธรรมราช

22 นายพชร บุญผาติ

เตรียมอุดมศึกษา

23 นายกันตกวี จิตรประทักษ
24 นายชญานนท วารีเกษม
25 นตท.อาชวิน อินทมี

สวนกุหลาบวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมทหาร

26 นายภาณุพงศ ใบโพธิ์
27 นายอัษฎาวุธ อินทรมา

เทพศิรินทร

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กทม.
กทม.
กทม.
นครนายก

ศูนย สอวน.

รางวัล

ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

เหรียญเงิน

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

เหรียญเงิน

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
เหรียญเงิน
ร.ร.เตรียมทหาร
เหรียญเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

28 นายกษิดิศ วิบูลยเกียรติ์

กทม.
วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลก พิษณุโลก
มหิดลวิทยานุสรณ
นครปฐม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

29 นายพัทธดลย โรจนรัชสมบัติ
30 นายคงสหัส วงศจินดานนท

เตรียมอุดมศึกษา
มหิดลวิทยานุสรณ

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

31 นายปุณณชิ บรรลือศักดิ์

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม.

ร.ร.สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เหรียญทองแดง

32
33
34
35
36
37
38
39

พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ตรัง
ศรีบุณยานนท
เซนตดอมินิก
สามเสนวิทยาลัย
เตรียมทหาร
สุรวิทยาคาร

เพชรบุรี

กทม.
กทม.
นครนายก
สุรินทร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทองแดง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
เหรียญทองแดง
ร.ร.เตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

40 นายณัฏฐกิตต ดวงทอง

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ตรัง

ตรัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เหรียญทองแดง

41 นายญาณภัคพล หาญดํารงกุล

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เหรียญทองแดง

42 นางสาวศรัญญา กิ่งแกว

สตรีประเสริฐศิลป

กทม.
ตราด

ร.ร.สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญทองแดง

43 นางสาวเกษิณี ชุมภูทอง
44 นายกิตติภูมิ วุฒิศักดิ์
45 นายปณณทัต เลาสืบสกุล

หาดใหญวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
สวนกุหลาบวิทยาลัย

สงขลา
กทม.
กทม.

เหรียญทองแดง
ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

46 นางสาวนิวาริน วิโนทัย

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายธนวัฒน แกลวกลา
นายณัฎฐวัฒน ลิ้มปยะไชยพงษ
นางสาวพิมพญาดา ไกรนรา
นายณัฐนันท อิ่มนอย
นายกฤตเมธ ชางเผือก
นางสาวปนวรรณ แซลู
นตท.เศรษฐพงศ ชนูดหอม
นางสาวกมลชนก โลกนิยม

กทม.
นครปฐม
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กทม.
ตรัง
นนทบุรี

เหรียญทองแดง

ที่

ชื่อ-นามสกุล

47 นายแทนไท ลิ้มสกุล
48 นายชนาธิป เชิดบารมี
49 นายเจตนิพันธ สุขอวน
50 นายชยธร ธนชัยพาณิช
51 นางสาวหงสเหม ภิวงศ

โรงเรียน

จังหวัด

หาดใหญวิทยาลัย
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ศูนย สอวน.

รางวัล

สงขลา
กทม.
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา ขอนแกน

เหรียญทองแดง
ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

สิรินธรราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลก

นครปฐม
พิษณุโลก

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

52 นายสุรเดช ประดับเขตร
53 นายกมลภู ฤทธิเดช
54 นายภานุพงศ ผิวเหลือง

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กทม.
วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ชลบุรี ชลบุรี
วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ปทุมธานี ปทุมธานี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทองแดง

55 นางสาวพิทยาภรณ พุทธสินธุ

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม.

ร.ร.สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

56
57
58
59

สวนกุหลาบวิทยาลัย
เทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทพศิรินทร
ระยองวิทยาคม

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายปฏิพัทธ วิริยกิจจา
นายทศพล นวลเจริญ
นายอภิสิทธิ์ โกทา
นางสาวจิตรลดา เทียนสวัสดิ์

กทม.
สงขลา
กทม.
ระยอง

60 นายเดชณรงค มาธรรม

วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

61 นางสาวศศิกานต ผลกลาง
62 นายอานันท รุงเรืองอนันต

สุรนารีวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย

ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง
กทม.
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

1. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดและทฤษฎีสูงสุด ไดแก
นายปธานิน ตนผล
โรงเรียนสตรีศรีนาน
2. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคสนาม ไดแก
นายชินกฤต แกวสุวรรณ

เหรียญทองแดง

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
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