
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาคายฝกอบรม  โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา  คาย 1  ปการศึกษา 2565 

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

        คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์เขาคายฝกอบรม  โครงการ
สงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา คาย 1 ปการศึกษา 2565 ณ ศูนยอบรม
โรงเรียน 

1. ขอปฏิบัติการเขารวมคายสำหรับผูเขาคาย 
    - ผูเขารวมคายตองปฎิบัติตามกฎระเบียบของการเขาคาย  
    - กรณีลาหรือขาดจะตองไดรับอนุญาตจากศูนยอบรมกอน หากขาด ลา หรือเขาคายนอยกวา 80% ของระยะเวลาเขาคาย 
ผูเขาคายจะไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรคาย  และไมสามารถสอบคัดเลือกเพื่อเปนผูแทนศูนยมหาวิทยาลัยได 
    - หากผูเขารวมคายไมปฏิบัติตามขอกำหนดขอใดขอหนึ่ง ทางผูดำเนินการจัดคายมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาใหผูเขารวม
คายออกจากคายไดทันท ี

2. รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาคายฝกอบรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร  (เรียงตามลำดับชื่อโรงเรียน) ดังนี ้

ศูนยอบรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร : ศูนยอบรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายณัฏฐนิติ์ ดีออม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
2. นายศิรภพ มากมา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
3. น.ส.กฤตยา ชมตนัต ิ ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
4. น.ส.จิดาภา ทหงษเจริญ ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
5. น.ส.ภีมพิมล ปนแกว ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
6. ด.ญ.ณฐมน วทนะปรีชา ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
7. ด.ญ.ณภัคมนต ดิสระ ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
8. น.ส.ปริยากร ศุภอักษร ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
9. น.ส.ติชิลา ศุภพฤกษ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
10. ด.ช.ศุภภเศรษฐ วศินวสุกุล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
11. ด.ช.สรวชิญ อินพยม ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
12. ด.ญ.ศิรดา อินด ี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
13. นายจรณ วองประสิทธิกุล มอ. วิทยานุสรณ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
14. นายศิระ บุญแสวง มอ. วิทยานุสรณ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 



- 2 - 
 

 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร : ศูนยอบรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. น.ส.พอเพียง อุทัยพันธ มอ. วิทยานุสรณ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
16. นายจิรัฐกานต จนัทรหอ โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
17. นายนฤสรณ นุนชูผล สภาราชนิ ี สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
18. ด.ช.คณพศ เพชรมณี แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
19. นายบัณฑิตย ศิริพิทยา แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
20 ด.ช.ปณณวิชญ อุสาหะ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
21. นายพีรณัฐ คีรีรักษ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
22. ด.ช.อัครภาคย กองศิริวงศ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
23. ด.ช.จิรชาติ ศรีเมือง แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
24. ด.ช.ธีธัช กงสะเด็น แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
25. ด.ช.กฤษฎ วิชัยพฤกษ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
26. ด.ช.ณฐกร แกวเจริญ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
27. ด.ช.ณัฐธร ทองวงศ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
28. นายณัฐพชัร ลีลารุจิเจริญ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
29. นายนนทพทัธ ศรีคุณ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
30. น.ส.พิชญาวี ฉัตรเรืองเลิศ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
31. นายรัชชานนท เผือกสม หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
32. น.ส.ศุปญญดา พุทธรักษ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
33. ด.ช.สฐิภพ วงศวัชรานนท หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
34. น.ส.ภวิษฏา เพ็งศรี หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
35. ด.ญ.ขวัญมณี มณีโชต ิ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 

ศูนยอบรม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร : ศูนยอบรมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกิตินทัธ แกวรักษ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
2. นายชุมพล ตลุยสุข จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
3. นายสิรวชิญ ถ่ินชาญ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
4. ด.ญ.จิดาภา เตชะตันติวงศ ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
5. น.ส.ภัทรวรัญญา จิรังวรพจน ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
6. น.ส.ศุภกานต คงประพันธ ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
7. น.ส.นัจพนัธ ปตตะพัฒน ธิดานุเคราะห สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
8. ด.ช.กันตพัฒน ณีวงษ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
9. ด.ช.ณฐวัฒน เสริมรัมย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
10. ด.ญ.ปริมใจ จิระสุทัศน ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
11. ด.ญ.ภัทรนรี สุรกิตย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร : ศูนยอบรมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. นายรชต บุญมีมชีัย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
13. ด.ญ.มณฑริชา แสงมณ ี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
14. นายหาญพล พรหมสมบัต ิ มหาวชิราวุธ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
15. นายกันตทิัต ปาณะศรี มอ. วิทยานุสรณ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
16. ด.ญ.เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
17. ด.ช.ณปภัช ตั้งคุปตานนท แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
18. นายพุทธรักษา รุจิรไพบูลย แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
19. ด.ช.ภูวเดช นาควานชิ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
20. ด.ช.วริศ ศักดิรัตน แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
21. นายสรัล แซลิ่ม แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
22. ด.ช.ปรัช ลีฬหคุณากร แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
23. ด.ช.พิชชากร นาคินทร แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
24. นายเปรม  ชนะสกุล แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
25. น.ส.ณัฐนนัท วรรละออ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
26. นายตนป รุงคุณากิจ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
27. ด.ช.เตชินตรัย กาญจนารัตน หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
28. ด.ช.ธัชชัย ขวัญแกว หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
29. ด.ช.ภคพล รัตนพงษชัย หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
30. น.ส.อาภาพิชญ พรหมหิตาทร หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
31. น.ส.อิศศยาพรรณ ลิ้มมวงนลิ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
32. นายชวกร ทองเลี่ยมนาค หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
33. นายพลพรรค หิรัณยรัศมีวงศ หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
34. นายปยังกูร ลอประเสริฐกุล หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 
35. ด.ญ.โชติกา สุวรรณชาตรี หาดใหญวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเขาคาย 1 ประจำป

การศึกษา 2565 ในระหวางวันที่  5 - 21   ตุลาคม  2565 ที่เว็บไซต https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp 

ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม  2565 

 

                        

         (รองศาสตราจารย ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 

                 รองคณบดีฝายวชิาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

                                                                  คณบดคีณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 


