
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ปีการศึกษา 2565 
....................................................... 

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่าย
ฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 
ณ ศูนย์อบรมโรงเรียน 

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

2. รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม สาขาวิชาเคม ี (เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 

ศูนย์อบรม โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  
สาขาวิชาเคม ี: ศูนย์อบรมโรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี ่
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายธนวัฒน์ รักซ้อน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาเคม ี
2. น.ส.ภัทรพร หิรัญมุทราภรณ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาเคม ี
3. นายภูธเนศ บวรจิโรภาส ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวชิาเคม ี
4. ด.ญ.กัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชยั ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาเคม ี
5. น.ส.ภัทร์ลดา จารุพันธุ ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาเคม ี
6. น.ส.ภูณิษา แก้วไทย ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาเคม ี
7. น.ส.ธนภร ปาละวงศ ์ พลวิทยา สาขาวชิาเคม ี
8. นายนราวิชญ์ เก้าแสง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
9. ด.ช.พศวีร์ เกรวัล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
10. นายชยพัทธิ์ จนัทร์ทิพย์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาเคม ี
11. นายกนกพล แก้วใสส ี แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
12. ด.ช.กศิเดช วิสัยชนม ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
13. นายจิรทปีต์ พฤกษ์ภัทรพงศ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
14. นายชยุต โฆษติพันธวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
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สาขาวิชาเคม ี: ศูนย์อบรมโรงเรียนโรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. ด.ช.ณัฐกร เหมสนิท แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
16. นายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
17. ด.ช.ธัชธรรม์ กษิดิ์เดชพงศ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
18. ด.ช.นนทป์วิธ โกเฮง แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
19. ด.ช.ภูรินท์ คุ่มเคี่ยม แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
20 นายวนิทร์ ทวีวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
21. นายสุรวุธ ฉูม ิ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
22. ด.ช.อัฐ วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
23. นายกฤษณบดินทร์ เหล็มสะ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
24. น.ส.กัญชพร วัฒนพงศ์กิตติ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
25. น.ส.จรรยพร เจือบุญ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
26. นายซิดดิก เกิดภักดี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
27. นายฐิติวชิ เอกกะยอ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
28. ด.ช.ณฐภัทร สังขะชาต ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
29. น.ส.นนทรมย์ ทวีรัตน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
30. ด.ช.ปัณณวินท์ สารสินพทิักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
31. น.ส.ปันฑิตา สันเมือง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
32. น.ส.ปิ่นปินทัธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
33. นายภคพล วงศ์วานิช หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
34. น.ส.ศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
35. น.ส.อรวรรยา ผดุงศักดิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี

ศูนย์อบรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สาขาวิชาเคม ี: ศูนย์อบรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. ด.ช.อธิศ สุขริยัญ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาเคม ี
2. น.ส.กัฐ วงศ์สุวรรณ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาเคม ี
3. น.ส.ชญานิษฐ์ พชืมงคล ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาเคม ี
4. ด.ญ.ชญาภา สุริยมณฑล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
5. น.ส.ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
6. นายปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
7. นายกรวิชญ์ พลูสุข แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
8. นายชนนน ว่องสารกิจ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
9. นายชิดชนน์ เอ้ียวสกุล แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
10. นายณรัก ศักดิ์ศรีบวร แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
11. นายณชัพัฒน์ ลีไ้พโรจน์กุล แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
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สาขาวิชาเคม ี: ศูนย์อบรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. ด.ช.ณัฐนันท์ เจนยงศักดิ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
13. นายทนุธรรม ปานสุวรรณ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
14. นายปถาวิชญ์ เนตินาถสุนทร แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
15. ด.ช.ปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
16. นายภาคนิ ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
17. นายศุภกฤต ดิสระพงค ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
18. ด.ช.ศุภสรณ์ ตรงจิต แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
19. นายอชิระ พนิัยกุล แสงทองวิทยา สาขาวชิาเคม ี
20. นายกรวิชญ์ เทพธรรมรักษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
21. นายกฤตภาส สันตชิัยศร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
22. น.ส.กัญญ์ภัทธ์ เหล่าเท้ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
23. น.ส.จิรัชญา กู้วรกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
24. น.ส.ชาญดา ประยงค์มรกต หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
25. นายณฐกร หนูเจริญ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
26. น.ส.ณฐมน แซ่หล ี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
27. นายณัฏฐพฒัน์ มนัสวานชิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
28. ด.ช.ธนนนท์ คินธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
29. น.ส.ธนพร เศรษฐเสรีกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
30. นายธนวิชญ์ สุวรรณวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
31. นายธิติวฒัน์ บุณยพิพฒัน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
32. น.ส.ปิยะธดิา ทนัตสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
33. น.ส.ภัทรานิษฐ์ หวังวโรดม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
34. นายภูรินทร์ มุกสง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี
35. นายสายฟา้ นิรันดรรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาเคม ี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเข้าค่าย และขอให้นักเรียน
ที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์ การเข้าค่ายฝึกอบรมฯค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 
(เท่านั้น) หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย ที่เว็บไซต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  หรือสแกน 
QR Code 

ประกาศ ณ วันที่ 19  กันยายน  2565 

 

                        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 
                 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา ปฏบิัติการแทน 

                                                                  คณบดคีณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/

