
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  คา่ย 2  ปีการศึกษา 2565 
....................................................... 

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้า
ค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 
2565 ในรูปแบบออนไซต์ ณ ศูนย์อบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

1. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายส าหรับผู้เข้าค่าย 
    - ผู้เข้าร่วมค่ายต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าค่าย  
    - กรณีลาหรือขาดจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน หากขาด ลา หรือเข้าค่ายน้อยกว่า 80% ของระยะเวลา
เข้าค่าย ผู้เข้าค่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรค่าย  และไม่สามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยได้ 
    - หากผู้เข้าร่วมค่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้ด าเนินการจัดค่ายมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาให้
ผู้เข้าร่วมค่ายออกจากค่ายได้ทันที 

2. รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม สาขาวิชาฟิสิกส ์(เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. นายธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. นายสันต์ทธัญ วงษ์ปา แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. นายณัฐวินท์ ทวีศิลป์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
5. ด.ช.หาญกล้า เหล็กกล้า แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
6. นายภูผา นาคฤทธิ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 
7. นายอังค์กร เพชรอุบล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. นายกรศุทธิ์ สุขการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
9. นายรัชชานนท์ สงวนเกียรติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

10. นายณัฐนันท์ ตรังพาณิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. นายสิรภพ แสงรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
12. ด.ช.นนทพัทธ์ โอทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 



ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
13. น.ส.ตีรณา แซ่เขา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
14. น.ส.ปาณิสรา บัวแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15. น.ส.รววีรรณ นิยมกุลสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
16. นายเสฏฐวุฒิ ปรียธาดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
17. นายวุฒิไกร ใจสมุทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
18. น.ส.กัลยกร ทองส่งโสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
19. นายภาสวุฒิ ไม้แก่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
20. ด.ญ.พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
21. ด.ช.กฤติโชค ขันทีท้าว ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
22. นายศุภวิชญ์ ณถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
23. ด.ช.ปกรณ์ เชาวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
24. นายกันตภณ กีรติวิทยานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
25. นายภีมพล เอ้งฉ้วน มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
26. นายเลิศพิสิษฐ สุขพิบูลย์ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
27. นายจิรัชธรณ์ สิงหพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
28. นายภูมิรพี อยู่พูนทรัพย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
29. นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
30. นายรุจิรพงษ์ คงช่วย หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
*31. นายพสธร จินดาวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. 

ปีการศึกษา 2564 
*32. นายยสินธร  จุลานนท ์ หาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. 

ปีการศึกษา 2564 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่เว็บไซต์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์ การเข้าค่ายฝึกอบรมฯ  
ค่าย 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน  2565 (เท่านั้น) หลังจากนั้นจะถือว่า  
สละสิทธิ์การเข้าค่าย ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เว็บไซต์ 
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ หรือสแกน สแกน QR Code 

 ประกาศ ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน  2565  

 

               
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 

         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                                                                       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

0290  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   
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