
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ปีการศึกษา 2565 

....................................................... 
        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียน 

1. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายส าหรับผู้เข้าค่าย 
    - ผู้เข้าร่วมค่ายต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าค่าย  
    - กรณีลาหรือขาดจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน หากขาด ลา หรือเข้าค่ายน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาเข้าค่าย 
ผู้เข้าค่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรค่าย  และไม่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยได้ 
    - หากผู้เข้าร่วมค่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหน่ึง ทางผู้ด าเนินการจัดค่ายมีสิทธ์ิขาดในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วม
ค่ายออกจากค่ายได้ทันที 

2. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม สาขาวิชาฟิสิกส์  (เรียงตามล าดับช่ือโรงเรียน) ดังน้ี 

ศูนย์อบรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายภาสวร ว่องธนาพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. น.ส.รวีวรรณ นิยมกุลสิทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. น.ส.วรรธวรี หลงขาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. น.ส.สุทธภา ปิยะพงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
5. ด.ญ.พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
6. น.ส.สิรีธร ไชยรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
7. ด.ช.กันตินันท์ ประโยชน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. นายปุญยวีร์ กิติศักด์ิ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
9. ด.ช.พีรภัทร ภูริภัทรพันธ์ุ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
10. น.ส.วิรัญญา เกียรติชวนะเสวี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. น.ส.ณภัทร จันทร์เกตุ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
12. นายชัยกร กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
13. ด.ช.กันต์ กิตติพล แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
14. ด.ช.กีฬภัทร ขุนเพ็ชร แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. นายคมชาญ สุวัชรชัยติวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
16. นายณัฐวินท์ ทวีศิลป์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
17. นายธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
18. นายธาวิน วิชานนท์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
19. นายปฐวี ศิริปทาวานิช แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
20 นายพสิษฐ์ วราภิสิทธ์ิ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
21. นายภูผา นาคฤทธ์ิ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
22. นายสันต์ทธัญ วงษ์ปา แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
23. ด.ช.หาญกล้า เหล็กกล้า แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
24. นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
25. นายจิรัชธรณ์ สิงหพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
26. นายชนาธิป หนูนวล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
27. นายฐิติพันธ์ พฤฒิพิบูลธรรม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
28. ด.ช.เตชทัต ทัศญาณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
29. นายภูมิรพี อยู่พูนทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
30. นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
31. นายวรัญญู สุวรรณโชติ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
32. น.ส.ศุภลักษณ์ เพ็ชรน้ าแดง อ ามาตย์พานิชนุกูล สาขาวิชาฟิสิกส์ 
33. น.ส.กัญญภัส จีนเอียด ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
34. นายณัฐพล กัปตัน ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
35. น.ส.กนกลักษณ์ บุญมี ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชินี 
สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกรศุทธ์ิ สุขการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. น.ส.กัลยกร ทองส่งโสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. นายณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. น.ส.ตีรณา แซ่เขา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
5. นายธนธัญ สุระสังวาลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
6. ด.ช.นนทพัทธ์ โอทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
7. น.ส.บุณยานุช จตุพิธพรจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. น.ส.ปาณิสรา บัวแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
9. น.ส.พริมา รองเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
10. น.ส.พิชญาภา ไทรงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. นายภาสวุฒิ ไม้แก่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. น.ส.รมย์นลิน รองเดช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
13. นายรัชชานนท์ สงวนเกียรติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
14. นายวุฒิไกร ใจสมุทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15. นายสรวิชญ์ เปรมปรัชชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
16. นายสิรภพ แสงรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
17. นายเสฏฐวุฒิ ปรียธาดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
18. นายอังค์กร เพชรอุบล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
19. น.ส.ณัฐณิชา มณีเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
20. ด.ญ.ณัฐนรินทร์ กิตธารเมธี บูรณะร าลึก สาขาวิชาฟิสิกส์ 
21. ด.ช.กฤติโชค ขันทีท้าว ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
22. นายกันตภณ กีรติวิทยานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
23. ด.ช.ปกรณ์ เชาวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
24. นายศุภวิชญ์ ณถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
25. น.ส.ปูชิตา  ถิ่นหนองจิก ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
26. นายเลิศพิสิษฐ สุขพิบูลย์ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
27. นายภีมพล เอ้งฉ้วน มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
28. น.ส.สรชา แซ่เหล่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
29. นายโพธพงศ์ แซ่ตัน วิเชียรมาตุ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
30. นายกฤติน วุฒิเดชารัตน์ สภาราชินี สาขาวิชาฟิสิกส์ 
31. นายธนาพงศ์ วงศ์ธนดิษย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
32. ด.ญ.ณัฏฐ์ฎาพร ทองพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
33. นายปวินท์วิทย์ ไพโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
34. นายรุจิรพงษ์ คงช่วย หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
35. นายศุภวิชญ์ เกียรติคีรี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน สามารถดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเข้าค่าย 1 ประจ าปี
การศึกษา 2565 ในระหว่างวันท่ี 5 – 21  ตุลาคม  2565 ท่ีเว็บไซต์ https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp 

ประกาศ ณ วันท่ี 2  ตุลาคม  2565 

 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

                                                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  


