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ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 
และกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

……………………………………………………………………. 
 
ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไดด้ำเนินการจัดอบรมนักเรียนในโครงการ

โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน 8 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ 
ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 
2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและส่งเอกสารดังกล่าวผ่านลิงค์แนบ
ท้ายประกาศภายในวันแรกของการเข้าค่ายของแต่ละวิชา ทั้งนี้การอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 และการ
สอบคัดผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของทั้ง 8 วิชา มีกำหนดการดังแนบท้าย
ประกาศนี้  

 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่      กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

 
(ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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รายละเอียดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 
ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ครั้งท่ี 2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
วิชา กำหนดการจัดค่าย ครั้งท่ี 2 

คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 
คอมพิวเตอร์ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 

เคมี 15 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 
ชีววิทยา 25 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 

ดาราศาสตร์ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 
ฟิสิกส์ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 

ภูมิศาสตร์ 13 – 23 มีนาคม 2566 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 15 – 27 มีนาคม 2566 

 
หมายเหตุ : เวลาเรียนเป็นไปตามตารางเรียนของแต่ละวิชา 
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แนวปฏิบัติและระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
1. การลงทะเบียนเข้าค่าย 

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการตามประกาศทุกคนจะต้องส่งใบลงทะเบียน ภายในวัน
แรกของการเข้าค่ายของแต่ละวิชา ตาม Link ต่อไปนี้ 

  

https://forms.gle/D44Wq19wAQrFKXNWA  
 

2. การเข้าเรียน 
นักเรียนจะต้องเข้าเรียนตรงตามเวลา และตั้งใจเรียน ไม่ก่อกวนสร้างความรำคาญให้อาจารย์และเพ่ือนใน

ห้องเรียน กรณีที่มาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าเข้าเรียนสาย และหากสายเกิน 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 
 

3. เวลาเรียน 
 นักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที่ 2 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%  จึงจะมีสิทธิ์สอบ

คัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 

4. การลาเรียน 
กรณีท่ีจะขออนุญาตลาเรียนโดยนับเวลาเรียน สามารถทำได้เฉพาะนักเรียนที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจจำเป็น

ของโรงเรียนหรือโรงเรียนรับทราบและมีหนังสือยืนยันจากทางโรงเรียนแจ้งผ่านผู้ประสานงานคณะทำงานจัด
กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ทั้งนี้ การพิจารณาของประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
5. การแต่งกาย 

นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคน จะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าค่าย 

https://forms.gle/D44Wq19wAQrFKXNWA
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6. การพักในหอพัก 
นักเรียนทุกคนต้องเข้าอยู่หอพักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และปฏิบัติตามระเบียบที่หอพักกำหนดไว้

อย่างเครง่ครัด  
 
7. ผู้ประสานงานกลางและผู้ประสานงานแต่ละวิชา 

 
วิชา ผู้ประสานงาน อีเมล 

คณิตศาสตร์ ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด thammanoon.pui@mwit.ac.th 
คอมพิวเตอร์ อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ laokhwan.nga@mwit.ac.th 

เคมี ดร.ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา narongsak.koo@mwit.ac.th 
ชีววิทยา ดร.พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล patsavipich.run@mwit.ac.th 

ดาราศาสตร์ ดร.ธัญนันท์ สมนาม thanyanan.phu@mwit.ac.th 
ฟิสิกส์ ดร.สมพร บัวประทุม somporn.bpt@mwit.ac.th 

ภูมิศาสตร์ ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ sirirat.pan@mwit.ac.th 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ อ.วีรวุฒิ เทียนขาว weerawut.tnk@mwit.ac.th 

ผู้ประสานงานกลาง 
ดร.โอภาส พระเทพ ophart.phr@mwit.ac.th 
ดร.ธัญนันท์ สมนาม laokhwan.nga@mwit.ac.th 

อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ thanyanan.phu@mwit.ac.th 
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ใบลงทะเบียน 

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที่ 2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักเรียน 
ข้าพเจ้า (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................................................................................   
โรงเรียน [  ] มหิดลวิทยานุสรณ์  [  ] กำเนิดวิทย์ วิชาที่เข้าค่าย/สอบคัดผู้แทนศูนย์ฯ ………….…………………....……………… 
ได้รับทราบแนวปฏิบัติ ระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและการเข้าพัก ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับนักเรียนใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว และหาก
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการอบรมในค่ายและการเข้าพัก ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ข้าพเจ้ายอมรบัผลการตัดสิทธ์ิการเขา้
ค่าย ครั้งท่ี 2 โดยยึดถือการตัดสินของคณะทำงานจัดกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ เป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 

                       ลงช่ือ.........................................................................................นักเรยีน 
(.....................................................................) 

วันท่ี ............./............./............. 
 
ส่วนที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................................................
ผู้ปกครองของ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).................................................................................................................................................. 
โรงเรียน [  ] มหดิลวิทยานสุรณ ์  [  ] กำเนิดวิทย์ 

ได้รับทราบแนวปฏิบัติและระเบียบการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและการเข้าพัก ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับ
นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว โดย
อนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ และเข้าพักในหอพักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ทั้งนี้หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการอบรมในค่ายและการเข้าพัก ณ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผลการตัดสิทธิ์การเข้าค่าย ครั้งที่ 2 โดยยึดถือการตัดสินของคณะทำงานจัดกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นท่ีสิ้นสุด 

 

                ลงช่ือ.........................................................................ผูป้กครองนักเรียน 
(.....................................................................) 

วันท่ี ............./............./............. 
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565  
วิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 33 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นายกิตติธัช   วงษ์สุวรรรัตน์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 นายกิตติภพ  เขียนสา ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3 นายจิรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
4 นางสาวเทียนกมล  ทองคง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5 นายธีร์ธรรม  ตรีรยาภิวัฒน ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
6 นายนิธิศ  อ่วมทอง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
7 นางสาวปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร ม.5 กำเนิดวิทย์ 
8 นายพชร ลิ่มไตรรัตน์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นางสาวพบพร ตั้งบุญสุข ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
10 นายพลกฤต   ศุภผล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
12 นายภูริช ลามศรีจันทร์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
13 นายภูวริณ สุชาติบุญมาก ม.4 กำเนิดวิทย์ 
14 นายรฐนนท์ มกรมณี ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
15 เด็กชายรัชพล  ธรรมจาโร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นายวชิรวิชญ ์ กิจคุณาเสถียร ม.4 กำเนิดวิทย์ 
17 นางสาววรภิญญา กิตติศิริประพันธ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
18 นายศิวกร  ต๊ะกำเนิด ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายศุภณัฐ บุญช่วย ม.4 กำเนิดวิทย์ 
20 นายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง ม.4 กำเนิดวิทย์ 
21* นายกฤตกร หอมสุด ม.5 กำเนิดวิทย์ 
22* นายกานต์ชนก วัชรินทร์กาญจน์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23* นายชยุต จุนถิระพงศ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
24* นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
25* นายธนวิชญ ์ จันปุ่ม ม.5 กำเนิดวิทย์ 
26* นายธัญวิสิฏฐ์ สุธรรมเกษม ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
27* นายธีร์ธวัช  นิลละออ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
28* นายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
29* นายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
30* นายภัทรพล ใจเย็น ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
31* นางสาวรชยา ครองศรัทธา ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
32* นายวงศกร มาลาลักษมี ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
33* นายวีระวิชญ์  อัศวภิรมย์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 

 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ซึ่งได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565  
วิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 36 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นางสาวกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
3 นายจตุรภัทร เบญจสัตย์กุล ม.5 กำเนิดวิทย์ 
4 นายจีรพัทธ์ สวนทอง ม.5 กำเนิดวิทย์ 
5 นางสาวชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า ม.4 กำเนิดวิทย์ 
6 นายชัยนันท์ จีระศิริ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
7 นายณภัทร สิงห์ตาก้อง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นางสาวณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
9 นายธนวัตน์ ตันวัฒนะ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
10 นายธีร์ ครุพงศ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นายธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นายบูรพา ธนทวีรัตน์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
13 นายปรีชากร ยาสมร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
14 นายปฤณ ภูวรกิจ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
15 นายปัณณทัต จิตรภักด ี ม.4 กำเนิดวิทย์ 
16 นายปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
17 นายพชร ศุกระศร ม.5 กำเนิดวิทย์ 
18 นายภวัต ลิลาพันธิสิทธิ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายภัทรชัย ศาสตรานุรักษ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
20 นายวชิรภัทร อินทรชาติ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21 นายสิรวิชญ ์ ยกย่อง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
22 นายสิรวิชญ ์ พิพิธธนาบรรพ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23 นายสุวภัทร สำรวจเบญจกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
24 นายอินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
25* นายกรกฤต ต้นพงษ์พันธุ์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
26* นายก้องกิดากร แก้วกำเหนิดพงษ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
27* นายกิตติชนม์ ชาวนาวิก ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
28* นางสาวกุมภา จุลจันทร์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
29* นายจิรายุ พรมเผ่า ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
30* นางสาวณภัค วิทยาดี ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
31* นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย ม.5 กำเนิดวิทย์ 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
32* นางสาวธนัชพร เชยบัวแก้ว ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
33* นายธิติ สันติลินนท์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
34* นางสาวพชรกมล วัฒนศิริ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
35* นางสาวพัชรกันย์ อิสสระยางกูล ม.5 กำเนิดวิทย์ 
36* นายพีรวิชญ์ องค์น้ำทิพย์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ซึ่งได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา เคมี จำนวน 40 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นางสาวกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 นางสาวจิรัชญา  ศรีใหม่ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3 นายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
4 นางสาวณภัทร  ปล้องแก้ว ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5 นางสาวณัชชา ดาวเรือง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
6 นายณัชพล พานิช ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
7 นายธนภัทร จารุพันธุ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นางสาวนลินนิภา พุฒพวง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นางสาวนวิยา ดีจักรวาล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
10 นางสาวเปมิกา ณ ระนอง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นายปรเมศวร์ แสงแก้วสุข ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
13 นางสาวปารีณา สถิตธรรมนิตย์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
14 นางสาวพลอยชมพู พรรณราย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
15 นายพีรวัส  จำจด ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นางสาวภวิภา อ่องพัฒนกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
17 นายภาสวิชญ ์ วงค์เมฆ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
18 นายภูมิพิรัชย  พันพินิจ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายรติ มหามงคล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
20 นายวีรชน ใหม่นาเพียง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21 นายศุภกร วงษ์กุหลาบ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
22 นายหริษฐ์ อรุณศิริกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23 นางสาวชญาดา วิสุทธิรัตนมณี ม.4 กำเนิดวิทย์ 
24 นายชยธร อนันตวรางกูล ม.4 กำเนิดวิทย์ 
25 นายณัฐกร ชูกำเนิด ม.4 กำเนิดวิทย์ 
26 นางสาวธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
27 นางสาวนิรินธนา อ้ึงอุดรภักดี ม.4 กำเนิดวิทย์ 
28 นายปองภพ แสงสว่าง ม.4 กำเนิดวิทย์ 
29 นายพีรกร ตรีจักรขจร ม.4 กำเนิดวิทย์ 
30 นางสาวรวิสรา โชคดีพาณิชย์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
31 นายวรชน พรหมชัยศรี ม.4 กำเนิดวิทย์ 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
32 นางสาววีรินทร์ วุฒิเจริญกิจ ม.4 กำเนิดวิทย์ 

 33* นายทยากร ตั้งศรีวงศ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 34* นายปกป้อง สท้านวงศ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 35* นายวาทิศ คงชาญแพทย์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
36* นายอภิวิชญ์ บุญคง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
37* นางสาวญาณิศา  สว่างสินธุ ์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
38* นายแทนชนม์ บุญครอง ม.5 กำเนิดวิทย์ 
39* นายธนกฤต ไตรวุฒิ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
40* นายอชิตพล โพธิ์ทอง ม.5 กำเนิดวิทย์ 

 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาเคมี ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งได้รับ
สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565  
วิชา ชีววิทยา จำนวน 46 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นายกฤดนท ผลอนันต์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 นางสาวกิริฎา ก่อเกียรติ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3 นายจิรกร นวลศิริ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
4 นายชนม์นิธิศ ชินาพิสุทธิ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5 นายชวกร จีนสุกแสง ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
6 นางสาวชัญญา ไชยอาดูล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
7 นางสาวชัญญา จิรภาวสุทธิ ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นางสาวฐิติกาญจน์ บดินทร์ฐิติกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
10 นางสาวณัชชนา แก้วจำนงค์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นางสาวณัชชา หอบรรลือกิจ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นางสาวณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
13 นายณัทพงศ์ พันเสรีวงศ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
14 นายทีปกร ธีรลีกุล ม.4 กำเนิดวิทย์ 
15 นายนวพล ธรรมกฤษดา ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นางสาวบัว จันทรังสิกุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
17 นายปัณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
18 นางสาวภิญญาพัชญ์ ไพบูลย์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายล้ำตะวัน พยัพตรี ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
20 นายวชิรวิทย ์ ทองย้อย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21 นางสาววิรากานต์ บุญฟ้าประทาน ม.4 กำเนิดวิทย์ 
22 นายวีรภัทร ปัญญามัง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23 นายศรัณย์ อยู่ร่วมใจ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
24 นายศิโรตม์ อินทศร ม.4 กำเนิดวิทย์ 
25 นายศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
26 นายศุภวิชญ์ จิระเดชะ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
27 นายสิรภพ กิจค้า ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
28 นางสาวหฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
29 นางสาวอภิปรียา ปวบุญสิริวงศ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
30 นางสาวอริสรา รุ่งเรือง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
31* นางสาวกีรติกา ทองชัยประสิทธิ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
32* นายชญานิน จงอัศญากุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
33* นายชาติภัทร มาสุข ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
34* นายชารีฟ หมัดอาดัม ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
35* นายณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
36* นางสาวณัฐชยา ปรีชานุกูล ม.5 กำเนิดวิทย์ 
37* นายณัฐชานนท์ รองเดช ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
38* นายติณณภัชน์ ศรีเพ็ง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
39* นายนันทพัทธ์ พิทยาวงศ์อานนท์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
40* นางสาวพาขวัญ บุญประกายแก้ว ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
41* นายภัทรดนย์ ลี้โรจนาประภา ม.5 กำเนิดวิทย์ 
42* นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี ม.5 กำเนิดวิทย์ 
43* นายภูวิศ เจริญพานิช ม.5 กำเนิดวิทย์ 
44* นายรวิทย์ ผ่านภูวงษ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
45* นางสาวสุรภา ปัญจภักดี ม.5 กำเนิดวิทย์ 
46* นางสาวหฤทชนัน สัมพันธ์ชัยวสุ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่ง
ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา ดาราศาสตร์ จำนวน 27 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย ม.4 กำเนิดวิทย์ 
2 นางสาวชมพูนิกข์ เช็ง ม.4 กำเนิดวิทย์ 
3 นายณัฐพัชร์ ฉันทโรจน์ศิริ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
4 นางสาวณิชาพัฒน์ อ้ึงอารี ม.4 กำเนิดวิทย์ 
5 นายตรัย อ้ึงวิศิษฎ์วงศ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
6 นายตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
7 นายธนเสฐฐ ์ กิตติวรรธโนทัย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นายธนิสร จารุดิลกกุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นางสาวนงนภัส เอ็งอุทัยวัฒน์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
10 นายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
11 นายปภังกร พงคพนาไกร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นางสาวปาริชา สิงห์กัญญา ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
13 นางสาวเปมิกา ฟง ม.4 กำเนิดวิทย์ 
14 นางสาวพัชรชา อากาศวิภาต ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
15 นายภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นางสาวภูริชญา พรพาณิชพันธุ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
17 นายรังสิมันตุ์ อริยสุนทร ม.4 กำเนิดวิทย์ 
18 นายรัชชานนท์ ธีระตระกูลชัย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายวงศ์วรัณ อุปวงษ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 
20 นายเวชพิสิฐ กวยานนท์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21* นายจิรัฏฐ ์ ฉัตรศรีนพคุณ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
22* นายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23* นายณัฐพัชร ผ่องญาติ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
24* นายอนาวิล ศิลปศาสตร์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
25* นางสาวอภิสุตา อัคเนตร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
26# นายพงศกร โลหะศิริวัฒน์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
27# นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ซึ่งได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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#รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย 1 และ 2 สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 
2564 และได้รับสิทธิ์จากมูลนิธิ สอวน. เนื่องจากเป็นผู้แทนประเทศไทย หรือสำรองผู้แทนประเทศไทย ในการ
แข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



16 
 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา ฟิสิกส์ จำนวน 32 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นายกรภัทร มิ่งคำเลิศ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

2 นายกฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล ม.4 กำเนิดวิทย์ 

3 นายก่ออิชย์กรณ์ จันทร์ฉาย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

4 นายกิตติธัช เทียนโพธิวัฒน์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

5 นางสาวคณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

6 นายชนกนนท์ กองกันทะ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

7 นายชุติเทพ สิรินทรโสภณ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

8 นายณัฐวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง ม.4 กำเนิดวิทย์ 

9 นายธัญญ์นิธิ อนุสนธิวงษ์ ม.4 กำเนิดวิทย์ 

10 นายนวพรรษณ์ กริชจนรัช ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

11 นางสาวนิตา จงไกรจักร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

12 นายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

13 นายภูริณัฐ ลาภศิริวัฒน์กุล ม.5 กำเนิดวิทย์ 

14 นายรุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิร ิ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

15 นายวริทธิ์ ส่งศรี ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

16 นางสาววาราดา จงจิระวงศา ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

17 นายศุภวิชญ์ สันนิธิลาวัณย ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

18 นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

19 นายสิรวิชญ ์ อัศวพงษ์เกษม ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

20 นายอภินัทธ์ งามพันธุ์ไพศาล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

21 นายอภิวิชญ์ ตรีวัฒนา ม.4 กำเนิดวิทย์ 

22* นายกนธี เนติวงศานนท์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 

23* นายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ ม.5 กำเนิดวิทย์ 

24* นายติสรณ์ ณ พัทลุง ม.5 กำเนิดวิทย์ 

25* นายธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ ์ ม.5 กำเนิดวิทย์ 

26* นายนิธิวิทย์ โรจนรักษ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
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ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 
27* นายบุญชัย เนาวปฎิเวช ม.5 กำเนิดวิทย์ 

28* นายพัทธดนย์ เพ่งพินิจ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

29* นายเวโรจน ์ บุญราช ม.5 กำเนิดวิทย์ 

30* นายสิรภัค จักรวาลวิบูลย ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

31* นายสุรมิศ บุญสม ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

32* นายเอกภัทร ภู่ประภา ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาฟิสิกส์ ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ่ึง
ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา ภูมิศาสตร์ จำนวน 24 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นางสาวกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ ม.5 กําเนิดวิทย์ 
2 นายกษิดิ์พิชญ์ วิภาตะรักษ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3 นายกันตินันท์ มณีพราย ม.5 กําเนิดวิทย์ 
4 นางสาวกัลยกร เฮงจิตตระกูล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5 นายจารุกิตติ์  มัลลิกะนาวิน ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
6 นายเจ้าใจ เหล่าลุมพุก ม. 5 กําเนิดวิทย์ 
7 นายฉัทปนัย ชาวคอนไชย ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นางสาวชนกนันท์ ภูกาบิน ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นายชวิศ ชัชชวลิตสกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
10 นายณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นายณัฐสิทธิ์ เกื้อเส้ง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นายธรรศ ตั้งพิรุฬห์ ม.5 กําเนิดวิทย์ 
13 นางสาวธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
14 นายนนทพัทธ์ ชุ่มมงคล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
15 นางสาวนิชาภา จัมปากะนันท์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นางสาวพลอยชม ตรีคุณประภา ม.5 กําเนิดวิทย์ 
17 นายภควัต โรจน์โมสิก ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
18 นายมัทธิว เหมะ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นายรดิศ มั่นเจริญพร ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
20 นายศรชนม์ ศรีชูนิ่ม ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21 นายศุภวิชญ์ ลิ้มวิภาวีอนันต์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
22 นายสิรภัทร นามแก้ว ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23# นายปณิธาน วีระโอฬารกุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
24# นายศิวกร สองรักษ์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 

#รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 และ 
ไดร้ับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ พ.ศ. 2565    
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รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที ่2  
และนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565  
วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จำนวน 29 คน (เรียงตามลำดับอักษร) 

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น โรงเรียน 

1 นางสาวเจนิสา โล ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 นายเดชพสิษฐ์ คมพิพัฒน์พงศ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
3 นายกริชเพชร โคตรหลักคำ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
4 นายกันต์ธร ไข่มุกข์ ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
5 นายกิตติคม สุขบัว ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
6 นายกิตติพศ แก้วปลั่ง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
7 นายกิติภูมิ ใหม่แก้ว ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
8 นายคุณชนิต ด้วงปลี ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
9 นางสาวชนกวนัน รอดพิทักษ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
10 นายชัยพัฒน์ รัชตภูษิต ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
11 นางสาวณัฐกานต์ ธรรมวราภิรมย์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
12 นายณัฐพฤกษ์ ศักดาภิพาณิชย์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
13 นายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
14 นายธิติ ไกรเพชร ม.4 กำเนิดวิทย์ 
15 นายนันทเมธ  ศรีงาม ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
16 นายปรินทร์วริศร์ ปังประเสริฐกุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
17 นายพงศ์พีระ เลิศสีมาพร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
18 นางสาวพรนัชชา อนุรักษ์ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
19 นางสาวพิชญ์ณิยา สิทธิฤทธิ์กวิน ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
20 นายพีรพัฒน์ เหล่าวีระธรรม ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
21 นายรัฐนันท์ ข้องสาย ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
22 นายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
23 นายศุภวิชญ์ นิศาพฤกษาชาติ ม.5 กำเนิดวิทย์ 
24 นายสิทธิพร  สิงห์นลินธร ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
25* นายคุณานนต์ นาใจคง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
26* นางสาวจินตนันท์ โตทับเที่ยง ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
27* นายภาคิน ตีรวัฒนประภา ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
28* นายสรวิศ ก่อกิจกุศล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
29* นางสาวอู่อุขวัญ เจริญกุล ม.5 มหิดลวิทยานุสรณ์ 
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*รายชื่อนักเรียนที่เคยผ่านค่าย สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งได้รับ
สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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