
ที่ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน ศูนย ์ เหรียญรางวัล
1 นายณธัชพงศ์ บุรงค์ เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญทอง
2 นางสาวธนธรณ์ สวัสด์ิศรี เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญทอง
3 นางสาวชัญญา บุญญาวรกลุ เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญทอง
4 นายปิยะพล พทุธิมา บุญวาทยว์ิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง
5 นายกฤษณะ สุภาดี มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
6 นายศตาย ุผสมพงษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
7 นางสาวสุเมธา ฟาง มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
8 นายกองทัพ วาณิชยเ์จริญพร มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
9 นางสาวชนาพร เทีย่งพนม มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทอง
10 นายภาณุพงศ์ ใบโพธิ์ เทพศิรินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทอง
11 นายอนุรักษ์ ระวังพาล ราชวินิตบางแกว้ มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญเงิน
12 นางสาววริศา ใจดี สาธิต มศว ปทุมวัน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
13 นายวิวรรธน์ ปุณหะกจิ เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญเงิน
14 นางสาววริศรา ละเอยีด เตรียมอดุมศึกษาฯ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญเงิน
15 นายณัฐวุฒิ เหรียญรุ่งโรจน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
16 นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี สาธิต มศว ปทุมวัน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
17 นายวีรวัฒน์ วันเสน วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ พษิณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญเงิน
18 นายมนพฒัน์ มะโนทัย สตรีวิทยา 2 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
19 นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์ อสัสัมชัญ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
20 นายภูเมธ วรรณปก สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญเงิน
21 นายภานุพงศ์  คงเพชร มหาวชิราวุธ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญเงิน
22 นักเรียนเตรียมทหารอคัรพล ชูประสูตร เตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เหรียญเงิน
23 นายพชร  บุญสร้างสุข สวนกหุลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน
24 นางสาวพชัชา ชาญประโคน เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญเงิน

25 นางสาวปิยะพร สระศรีชล วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ ลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญเงิน
26 นางสาวพรสวรรค์ จนัทร์หนู หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญเงิน
27 นายวุฒินันท์  ตนประเสริฐ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญเงิน
28 นายณัช  หนูพนัธ์ วทิยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 

นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน

29 นายภัทรวุธ ศรีทิพยสุ์โข สาธิต มศว ปทุมวัน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญเงิน
30 นายปรมตถ ์บุณยะเวศ หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญเงิน
31 นายเมธัสธาวิน วิมลทรง เบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญเงิน
32 นางสาวชนาพร  วรรณโสภณ วทิยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 

นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

เหรียญเงิน

รายชือ่ผู้ได้รับเหรียญรางวัล
การแข่งขันภมูิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2562
ณ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ที่ ชือ่-นามสกุล โรงเรียน ศูนย ์ เหรียญรางวัล
33 นางสาวเมธานี ยงค์สาโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญทองแดง
34 นางสาวชัญญา  เหมือนจนัทร์ วทิยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 

นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

เหรียญทองแดง

35 นายไกรวิชญ์  เพช็รสันทัด สวนกหุลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
36 นายพรีศักด์ิ กลับเกตุ เซนต์ดอมินิก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
37 นายสังขกร ดวงใจดี สิรินธร สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง
38 นายธีรวีร์ ทรงธรรมวัฒน์ อดุรพทิยานุกลู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง
39 นายจรัิฏฐ์ ชลเกตุ สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
40 นายธนบูลย ์ ทองชมภู สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
41 นายปิติพงศ์ รอดก าเนิด วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ พษิณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
42 นางสาวพมิพญ์าดา ไกรนรา วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ ตรัง มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญทองแดง
43 นางสาวศศิวิมล ป้องกนั วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ ลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
44 นายกรดนัย พฒันาภิเศรษฐ์กลุ สาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
45 นายภูวมินทร์ วงค์เมาะ บุญวาทยว์ิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
46 นายวริศ  ลุยะพนัธุ์ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
47 นายศรีนาคร พมิพสิาร สกลราชวิทยานุกลู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง
48 นายพลภัทร ชูชีพ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
49 นายธีรวีร์ ผาติโสภณ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
50 นางสาวเยี่ยนหลิง หลิว วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ ลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
51 นางสาวกลัยกร เลาหไทยมงคล วิทยาศาสตร์จฬุาภรณฯ พษิณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทองแดง
52 นักเรียนเตรียมทหารเดชอดุลย ์ณ ระนอง เตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เหรียญทองแดง
53 นางสาวอจัฉรียา เพยีรอนุกลูบุตร เตรียมอดุมศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา เหรียญทองแดง
54 นักเรียนเตรียมทหารพชัรพล วุฒิเมธานันท์ เตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เหรียญทองแดง
55 นายจกัรกฤษณ์ จวีะระพทุธ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง
56 นักเรียนเตรียมทหารทฤษฎี ศรีสุข เตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เหรียญทองแดง
57 นายทีปต์ดนัย สมวงษ์ ปทุมเทพวิทยาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง
58 นายธีรพฒัน์ สีมามหรรณพ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
59 นางสาวสุทธิกานต์ ซ้ายขวัญ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง
60 นายณฐชนน์  เตชไพสิฐพงศ์ สวนกหุลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
61 นายหิรัญปกรณ์ จริาพชัญ์หิรัญ สิรินธรราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง
62 นายวรกร คุณวุฒิฤทธิรณ สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทองแดง

1.   รางวัลคะแนนรวมสูงสุดและทฤษฎสีูงสุด ได้แก่
   นายณธัชพงศ์ บุรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2.   รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคสนาม ได้แก่
      นางสาวชัญญา บุญญาวรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


