
 

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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ (เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 

ศูนย์อบรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. น.ส.ยายิกา ตนิเนอร์ ขจรเกียรติศึกษา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
2. นายณัฏฐนิติ์ ดีอ้อม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
3. นายศิรภพ มากมา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
4. น.ส.กฤตยา ชมตนัต ิ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
5. ด.ญ.กันตภา เพ็ชรรัตน ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
6. น.ส.จิดาภา ทหงษ์เจริญ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
7. ด.ญ.ฐิตาภา ลิขิตตาพงศ ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
8. ด.ญ.พรศศวรรณ์ ธรรมประภาส ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
9. ด.ญ.ภัคธดา พิธาวราธร ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
10. น.ส.ภีมพิมล ปิน่แก้ว ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
11. ด.ญ.สุภัสสรา ทิพย์มณ ี ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
12. ด.ช.สุวรรณภูมิ จันทร์คง บูรณะร าลึก สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
13. น.ส.ติชิลา ศุภพฤกษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
14. ด.ช.นาวนิ นาคเผือก ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. ด.ช.ศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
16. ด.ช.ศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
17. นายจรณ์ ว่องประสิทธิกลุ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
18. นายศิระ บุญแสวง มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
19. นายจิรัฐกานต์ จนัทร์ห่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
20 ด.ช.คณพศ เพชรมณี แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
21. นายธนกฤต เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
22. นายบัณฑิตย์ ศิริพิทยา แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
23. นายปพนวีร์ พงวิจิตรจินดา แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
24. ด.ช.ปัณณวิชญ์ อุสาหะ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
25. นายพีรณัฐ คีรีรักษ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
26. ด.ช.อัครภาคย์ ก้องศิริวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
27. ด.ช.กฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
28. ด.ช.ณฐกร แก้วเจริญ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
29. ด.ช.ณัฐธร ทองวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
30. นายณัฐพชัร์ ลีลารุจิเจริญ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
31. นายนนทพทัธ์ ศรีคุณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
32. น.ส.พิชญาวี ฉัตรเรืองเลิศ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
33. นายรัชชานนท์ เผือกสม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
34. น.ส.ศุปัญญดา พุทธรักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
35. ด.ช.สฐิภพ วงศ์วัชรานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์อบรม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกิตินทัธ์ แก้วรักษ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
2. นายชุมพล ตลุยสุข จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
3. น.ส.พิชชาภา ธญัธนวทิยา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
4. นายสิรวชิญ์ ถิ่นชาญ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
5. ด.ญ.จิดาภา เตชะตันติวงศ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
6. ด.ญ.ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
7. น.ส.ภัทร์วรัญญา จิรังวรพจน ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
8. ด.ญ.วรินทิพย์ สุวรรณรัศมี ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
9. น.ส.ศุภกานต์ คงประพันธ ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
10. ด.ช.กันตพัฒน์ ณีวงษ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
11. ด.ช.ณฐวัฒน์ เสริมรัมย ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. ด.ช.ธีภพ สกุลแพทย ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
13. ด.ญ.ปริมใจ จิระสุทัศน ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
14. ด.ญ.ภัทรนรี สุรกิตย์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
15. นายรชต บุญมีมชีัย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
16. นายหาญพล พรหมสมบัติ มหาวชิราวุธ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
17. ด.ญ.เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
18. ด.ช.กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
19. ด.ช.กฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
20. ด.ช.ณปภัช ตั้งคปุตานนท์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
21. ด.ช.ณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
22. ด.ช.ปัญญ์ แซ่จาง แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
23. นายพุทธรักษา รุจิรไพบูลย ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
24. ด.ช.ภูวเดช นาควานชิ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
25. ด.ช.วรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวฒันา แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
26. ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
27. นายสรลั แซ่ลิ่ม แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
28. นายสทุธิภาสน์ เหลืองภัทรวงศ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
29. น.ส.ณัฐนนัท์ วรรละออ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
30. นายตน้ปี รุ่งคุณากิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
31. ด.ช.เตชินตรัย กาญจนารัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
32. ด.ช.ธัชชัย ขวัญแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
33. ด.ช.ภคพล รัตนพงษช์ัย หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
34. น.ส.อาภาพิชญ์ พรหมหิตาทร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
35. น.ส.อิศศยาพรรณ ลิ้มม่วงนลิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

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 
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