
 

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 สาขาวิชาฟิสิกส์  (เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 

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

1. นายภาสวร ว่องธนาพัฒน ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
2. น.ส.รวีวรรณ นิยมกุลสิทธิ ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
3. ด.ญ.พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาฟสิิกส ์
4. น.ส.สิรีธร ไชยรัตน ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาฟสิิกส ์
5. ด.ช.กันตินันท์ ประโยชน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
6. ด.ช.ปัณณทัต เวียรชัย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
7. นายปุญยวีร์ กิติศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
8. ด.ช.พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
9. น.ส.ณภัทร จันทร์เกตุ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาฟสิิกส ์
10. นายชัยกร กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาฟสิิกส ์
11. ด.ช.กันต์ กิตติพล แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
12. ด.ช.กีฬภัทร ขุนเพ็ชร แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
13. ด.ช.เขมทัศน์ เทพนะ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
14. นายคมชาญ สวุัชรชัยติวงศ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
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สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. นายณัฐวนิท์ ทวีศิลป ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
16. นายแทนบุญ สมันตรัฐ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
17. นายธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
18. นายธาวิน วชิานนท ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
19. นายปฐวี ศิริปทาวานิช แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
20 ด.ช.ปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
21. นายพสิษฐ์ วราภสิิทธิ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
22. นายภูผา นาคฤทธิ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
23. ด.ช.ภูริพัฒน์ บุญช ู แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
24. นายสนัต์ทธญั วงษป์า แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
25. ด.ช.หาญกล้า เหล็กกล้า แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
26. นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
27. นายจิรัชธรณ์ สิงหพันธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
28. นายชนาธิป หนนูวล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
29. นายฐิติพนัธ์ พฤฒพิิบูลธรรม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
30. ด.ช.เตชทัต ทัศญาณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
31. ด.ญ.นันท์นภสั ปิยะญาติ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
32. นายพศนิ สมพงษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
33. นายภูมินทร์ ดิษสุวรรณ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
34. นายภูมิรพี อยู่พูนทรัพย ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
35. นายสิรวชิญ์ แก้วเพ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์

ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชิน ี
สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกรศุทธิ์ สุขการ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
2. น.ส.กัลยกร ทองส่งโสม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
3. นายณัฐนันท์ ตรังพาณชิย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
4. นายติณณ์ เก่ียวพนัธ ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
5. น.ส.ตีรณา แซ่เขา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
6. นายธนธัญ สุระสังวาลย์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
7. ด.ช.นนทพทัธ์ โอทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
8. น.ส.บุณยานชุ จตุพิธพรจนัทร์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
9. น.ส.ปาณสิรา บัวแก้ว จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
10. น.ส.พริมา รองเดช จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
11. น.ส.พิชญาภา ไทรงาม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
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สาขาวิชาฟิสิกส์ : ศูนย์อบรมโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. นายภาสวุฒิ ไม้แก่น จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
13. น.ส.รมย์นลนิ รองเดช จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
14. นายรัชชานนท์ สงวนเกียรติ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
15. นายวฒุิไกร ใจสมุทร จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
16. นายสรวชิญ์ เปรมปรชัชา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
17. นายสิรภพ แสงรัตน ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
18. นายเสฏฐวฒุิ ปรียธาดา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
19. นายอติชาติ รัตนป์่าโมกข์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
20. นายอังค์กร เพชรอุบล จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาฟสิิกส ์
21. ด.ช.กฤติโชค ขันทีทา้ว ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
22. นายกันตภณ กีรติวิทยานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
23. ด.ช.ปกรณ์ เชาวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
24. นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
25. นายเลิศพิสษิฐ สุขพบิูลย์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาฟสิิกส ์
26. น.ส.สรชา แซ่เหล่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาฟสิิกส ์
27. นายโพธพงศ์ แซ่ตัน วิเชียรมาต ุ สาขาวชิาฟสิิกส ์
28. นายกฤติน วฒุิเดชารัตน์ สภาราชนิ ี สาขาวชิาฟสิิกส ์
29. นายธนกร เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
30. นายธนาพงศ์ วงศ์ธนดษิย์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาฟสิิกส ์
31. ด.ญ.ณัฏฐ์ฎาพร ทองพันธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
32. น.ส.ณัฐวดี ลีภัทรกิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
33. นายปวินทว์ิทย์ ไพโรจน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
34. นายรุจิรพงษ์ คงช่วย หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์
35. นายศุภวิชญ์ เกียรติคีรี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาฟสิิกส ์

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/  หรือ สแกน 
QR Code 

ประกาศ ณ วันที่ 19  กันยายน  2565 

 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 
                รองคณบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

                                                                               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
  

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

