
สาขาวิชาเคมี (กําหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม  2565)
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นางสาวผไทพร   วงศ์ทวีพิทยากุล  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาเคมี
2 นางสาวกฤษฎาภา   ประกอบกิจ  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
3 นายจาฏุพัจน์   สู่คง  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
4 นายจารุกร   ลีสุรวณิช  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
5 นางสาวณัฐธยาน์   นิลจันทร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
6 นางสาวณิชนันท์   เตชะประสาน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
7 นางสาวพิมพ์บุญ   อุทัยรัตน์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาเคมี
8 นายนันทิช   บํารุง  ดีบุกพังงาวิทยายน  สาขาวิชาเคมี
9 นางสาวจิรฐา   ศิริปทาวานิช  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
10 นางสาวชนมน   ไชยวาณิชย์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
11 เด็กหญิงณภัทร   ปล้องแก้ว  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
12 เด็กหญิงปาริชา   สิงหกัญญา  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
13 นางสาวปณุยนุช   สุวรรณ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
14 เด็กหญิงพลอยชมพู   พรรณราย  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ปีการศึกษา 2564

--------------------
        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1  ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ 
ศูนย์อบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายสําหรับผู้เข้าค่าย
    -  ผู้เข้าร่วมค่ายต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าค่าย 
    - กรณีลาหรือขาดจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน หากขาด ลา หรือเข้าค่ายน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาเข้าค่าย 
ผู้เข้าค่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรค่าย  และไม่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยได้
    - หากผู้เข้าร่วมค่ายไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้ดําเนินการจัดค่ายมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมค่ายออกจากค่าย
ได้ทันที

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายสาขาวิชาเคมี  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา  ฟิสิกส์ (เรียงตามลําดับชื่อโรงเรียน) ดังน้ี



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
15 นางสาวลภัสวริญ   นัครัง  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
16 นางสาววรนิษฐา   โชติการ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาเคมี
17 นางสาวณัฏฐณิชา   จินดา  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
18 นายนราวิชญ์   เก้าแสง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
19 นายสุธีกานต์   อยู่เย็น  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
20 นายกฤษฏ์ิคณภรณ์   อําไพมังกร  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาเคมี
21 นางสาวลัลนา   อุทัยเกษม  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาเคมี
22 นางสาวสุชาวดี   จันทรัตน์  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาเคมี
23 นางสาวกมลนัทธ์   กลับรินทร์  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
24 นางสาวชนม์นิภา   ชูน้อย  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
25 นายณัฏฐกร   ณทอง  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
26 นางสาวณัฐชญดา   พลจร  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
27 นายศิวกร   ศรีเทพ  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
28 นางสาวอักษราภัค   เชื้อบ้านเกาะ  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาเคมี
29 นางสาวศิริลักขณ์   สิริภูวดล  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  สาขาวิชาเคมี
30 เด็กชายจิรทีปต์   พฤกษ์ภัทรพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
31 นายชนวีร์   ปานนิล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
32 เด็กชายชยธร   อนันตวรางกูล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
33 นายชาญวิทย์   ไชยมะโณ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
34 เด็กชายฐานวุฒิ   เศรษฐวรพันธุ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
35 นายณรัก   ศักดิ์ศรีบวร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
36 เด็กชายณัชพัฒน์   ลี้ไพโรจน์กุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
37 นายณัฐกิตติ์   ประเสริฐพันธุ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
38 นายธนกฤต   ร่มพฤกษ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
39 นายนนท์ปวิช   แก้วนุกูล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
40 นายปวริศ   ศิริคุรุรัตน์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
41 เด็กชายปัณณวัชน์   วงษ์ชนะ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
42 นายวงศ์วิชญ   ตันติมาสน์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
43 นายศุภกฤต   ดิสระพงค์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาเคมี
44 เด็กชายกฤษฏ์ิพงษ์   ตรังคานนท์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
45 นางสาวจรรยพร   เจือบุญ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
46 เด็กหญิงชนัญชิดา   หนูฤทธิ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
47 นางสาวชัญญาณัฐ   ทิพย์รองพล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
48 นายชัยนฤทธิ์   ปรางอ่อน  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
49 นางสาวชาญดา   ประยงค์มรกต  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
50 นายณฐกร   หนูเจริญ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
51 เด็กหญิงณฐมน   แซ่หลี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
52 เด็กชายณัชพล   พานิช  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
53 นายต้นปี   รุ่งคุณากิจ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
54 นายธรา   วรานุเศรษฐ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
55 เด็กหญิงนพรดา   ชูเหล็ก  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
56 นางสาวปันฑิตา   สันเมือง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
57 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   ชีวรุ่งเรืองสกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
58 เด็กหญิงพรลภัส   แซ่ซั่ว  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
59 นายพรหมสกุล   เดชบุญญาภิชาติ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
60 นางสาวพิมพ์มาดา   นาคเสนา  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
61 เด็กหญิงภวิภา   อ่องพัฒนกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
62 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   หวังวโรดม  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
63 นายภาสุ   กูลเก้ือ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
64 นางสาวรดา   รักเกียรติสกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
65 นายวรชน   พรหมชัยศรี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
66 นางสาววาสิตา   ด่านสกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
67 นางสาวสุธีรา   หอยเเก้ว  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
68 นางสาวสุเมธินี   เดือนจํารูญ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาเคมี
69 นายกิตติพงศ์   มีทอง  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สาขาวิชาเคมี
70 นายนายภูริพัฒน์   คล้ายบุตร  อํามาตย์พานิชนุกูล  สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กําหนดการจัดอบรม 21 มีนาคม - 9  เมษายน  2565)
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นางสาวยายิกา   ตินเนอร์  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2 นายกษิดิส   กอเซ็ม  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3 เด็กหญิงศิรภัสสร   ธิรักษพันธ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 เด็กหญิงสายวรรณศิลป   เสียงหลาย  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 นายอโณทัย   สังข์พราหมณ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์   ลาภณรงค์ชัย  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร   หยู่หนูสิงห์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8 เด็กหญิงกัลยกร   ยงคมณี  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9 เด็กหญิงฐิติธรณ์   สุวรรณนิตย์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 นางสาวณัฐรินทร์   เจษฎ์พัฒนานนท์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
11 เด็กหญิงณิชาพร   เยาวพงษ์อารีย์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12 เด็กหญิงติณณา   ธรรมรักษา  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
13 เด็กหญิงเบญญาภา   ตันติมาภรณ์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14 เด็กหญิงพิชชาญาณ์   เพชรศรีทอง  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15 เด็กหญิงภัคธดา   พิธาวราธร  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
16 เด็กหญิงสุภัสสรา   ทิพย์มณี  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
17 นางสาวไอสุรีย์   พงวิจิตรจินดา  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
18 นางสาวธวพร   ปัญญสถิต  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19 เด็กชายกฤตเมธ   สมศักดิ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20 เด็กหญิงกุลปริยา   ยุธิษยานุวัฒน์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
21 นางสาวณัฏฐณิชา   จินดา  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เด็กชายธีร์จุฑา   สุวรรณพฤกษ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
23 เด็กชายปกรณ์   เชาวลิต  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
24 เด็กชายปณิธิ   แก่นหิน  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25 เด็กหญิงปพิชญา   วายุพา  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 เด็กชายเปรมปุณย์   เอกวานิช  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 เด็กชายพีรภัทร   ภูริภัทรพันธุ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 นายภวัต   ลิลาพันธิสิทธิ  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
29 เด็กชายวงศ์วริศ   ศิลปพิพัฒน์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 เด็กชายศิรพิสิษฐ์   เลียบทอง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
31 นายศุภวิชญ์   ณถลาง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
32 เด็กชายกตัญญู   เรืองสุข  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
33 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์   ปรีดาศักดิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
34 เด็กชายกศิเดช   วิสัยชนม์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
35 เด็กชายเก่งกล้า   ธีระกุลพิศุทธิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
36 เด็กชายเขมทัศน์   เทพนะ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
37 เด็กชายจิรทีปต์   พฤกษ์ภัทรพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
38 เด็กชายชัยดิฐ   ลิ่มกาญจนโชติ  แสงทองวทิยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
39 นายณรัก   ศักดิ์ศรีบวร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
40 นายธชาทัช   เสรีกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
41 นายธนกฤต   ร่มพฤกษ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
42 เด็กชายธัชธรรม์   กษิดิ์เดชพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
43 นายนนท์ปวิช   แก้วนุกูล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
44 เด็กชายนนท์ปวิธ   โกเฮง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
45 เด็กชายบัณฑิตย์   ศิริพิทยา  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
46 เด็กชายปพนศักดิ์   สุขเสรีทรัพย ์ แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
47 เด็กชายปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
48 เด็กชายปัญญ์   แซ่จาง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
49 เด็กชายปัณณวิชญ์   พิธพรชัยกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
50 นายพงศ์พล   วีรกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
51 เด็กชายภูริพัฒน์   บุญชู  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
52 เด็กชายวายุ   กล่อมพงษ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
53 เด็กชายศรัณยพงศ์   จําเริญนุสิต  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
54 นายศุภกฤต   ดิสระพงค์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณติศาสตร์
55 เด็กชายศุภณัฐ   บุญช่วย  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
56 เด็กชายสตางค์   สิงห์ทวีศักดิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
57 เด็กชายสรัล   แซ่ลิ่ม  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
58 เด็กชายสิรวิชญ์   รุ่งแสง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
59 นายสุรพงษ์   บุญสม  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
60 เด็กชายสุวภัทร   สํารวจเบญจกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
61 เด็กชายอัฐ   วนศิริพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
62 เด็กชายอาณกร   ขจรสิริสิน  แสงทองวทิยา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
63 เด็กชายกฤษฏ์ิพงษ์   ตรังคานนท์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
64 นางสาวกวินนาฏ   ปัญญานุกิจ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
65 เด็กหญิงจิรัชยา   อิสรรักษ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
66 เด็กชายชุติเทพ   อ๋อง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
67 เด็กชายณัชพล   พานิช  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
68 เด็กหญิงปิยฉัตร   สมรรถคนี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
69 เด็กชายพชร   ลิ่มไตรรัตน์  หาดใหญว่ิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
70 เด็กชายพาสกุลวงศ์   สุภาพร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
71 เด็กหญิงภวิภา   อ่องพัฒนกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
72 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   ซิมธวัธชัย  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
73 นายภูธนะ   หงษ์มณี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
74 เด็กชายภูมิรพี   อยู่พูนทรัพย์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
75 เด็กชายยชญ์ขพันธ์   สายชล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
76 นายวรชน   พรหมชัยศรี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
77 นายวิธิสรรค์   ผสมพงษ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
78 เด็กชายสิงหา   หวันสะแหละ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
79 นายสิรวิชญ์   จันทศิริ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (กําหนดการจัดอบรม 21 - 31 มีนาคม  2565)
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นางสาวยายิกา   ตินเนอร์  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2 เด็กชายกิตินัทธ์   แก้วรักษ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3 เด็กหญิงกุลภัสสร์   อ่อนแก้ว  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4 เด็กชายจิรกร   นวลศิริ  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5 เด็กชายนนทพัทธ์   โอทอง  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6 เด็กชายอธิศ   สุขริยัญ  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7 นางสาวกฤตยา   ชมตันติ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
8 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์   ลาภณรงค์ชัย  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9 เด็กหญิงกันตภา   เพ็ชรรัตน์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
10 เด็กหญิงฐิตาภา   ลิขิตตาพงศ์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
11 เด็กหญิงฐิติธรณ์   สุวรรณนิตย ์ ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
12 เด็กหญิงธิณัฎฐา   ชยาภิวัฒน์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
13 เด็กหญิงนภัส   รุ้งเรืองระยับ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
14 นางสาวปารวัณ   แซ่ลี้  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
15 เด็กหญิงพรศศวรรณ์   ธรรมประภาส  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
16 นางสาวพิชชาอร   ตฤษณวสุนธรา  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
17 นางสาวพิมพ์สิมา   หงส์อมตะ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
18 นางสาวภวริศา   พิธาวราธร  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
19 เด็กหญิงภัคธดา   พิธาวราธร  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
20 นางสาวฤทัยชนก   เกษตรเจริญ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
21 เด็กหญิงวริญญา   ศรีราชรักษ์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
22 เด็กหญิงสุภัสสรา   ทิพย์มณี  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
23 เด็กชายกฤตเมธ   สมศักดิ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
24 เด็กชายณปราชญ์   ตัณมุขยกุล  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
25 เด็กหญิงติชิลา   ศุภพฤกษ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
26 นายธันยวรรธน์   พัฒนรักษ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
27 นายธีรภัทร์   มะลิวัลย์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
28 เด็กชายปกรณ์   เชาวลิต  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
29 เด็กชายปณิธิ   แก่นหิน  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
30 เด็กหญิงปภาวลิน   วายุพา  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
31 เด็กชายพีรภัทร   ภูริภัทรพันธุ์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
32 นายรชต   บุญมีมีชัย  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
33 เด็กชายศิรพิสิษฐ์   เลียบทอง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
34 เด็กชายศุภภเศรษฐ์   วศินวสุกุล  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35 นายรัชชานนท์   เผือกสม  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
36 นางสาวกรองแก้ว   สันติกุล  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
37 นางสาวจิรัชญา   ธีระวัฒนศักดิ์  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
38 นายธานัท   เก้าเอ้ียน  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
39 นางสาวสิริณภัทร   สุทธิรักษ์  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
40 นายสุทธนพ   ชะนะ  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
41 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์   ปรีดาศักดิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
42 เด็กชายธัชธรรม์   กษิดิ์เดชพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
43 เด็กชายนนท์ปวิธ   โกเฮง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
44 เด็กชายปพนศักดิ์   สุขเสรีทรัพย์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
45 เด็กชายปัญญ์   แซ่จาง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
46 เด็กชายปัณณวิชญ์   พิธพรชัยกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
47 เด็กชายภูริพัฒน์   บุญชู  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
48 นายภูริภัทร   ขําน้อย  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
49 เด็กชายวายุ   กล่อมพงษ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
50 เด็กชายวินทร์   ทวีวงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
51 เด็กชายสตางค์   สิงห์ทวีศักดิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
52 เด็กชายอัครภาคย์   ก้องศิริวงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
53 นายคณิน   ชูเหล็ก  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
54 เด็กชายเจตนิพัทธ์   เจือบุญ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
55 นางสาวณัฐวดี   ลีภัทรกิจ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
56 เด็กชายติณณ์   สร้อยสุนทร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
57 นายทรงทรัพย์   แก้วพรหม  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
58 นางสาวธนพร   แซ่เจียง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
59 เด็กชายธนภัทร   มธุรพันธ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
60 เด็กชายธรรศธรณ์   ภูมิมาศ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
61 เดก็ชายธิติวัฒน์   บุณยพิพัฒน์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
62 เด็กหญิงนพภัสสร   ทนงาน  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
63 นายประกฤษฏ์ิ   สันตจิตร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
64 นายปาณัสม์   หอมบุตร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
65 นางสาวพิชญาวี   ฉัตรเรืองเลิศ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
66 เด็กชายภูมิรพี   อยู่พูนทรัพย์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
67 นายมนัสวิน   ขุนนันทเจียม  หาดใหญ่วิทยาลยั  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
68 เด็กชายยชญ์ขพันธ์   สายชล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
69 นายวรัญญู   สุวรรณโชติ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
70 นางสาวศุปัญญดา   พุทธรักษ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
71 นายศุภพล   ยิ้มสุวรรณ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
72 นางสาวสริตา   สงแก้ว  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
73 เด็กชายสิงหา   หวันสะแหละ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
74 นายสิรวิชญ์   จันทศิริ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีววิทยา (กาํหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม  - 6 เมษายน 2565)
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นายวายุ   ง้อสุรเชษฐ์  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาชีววิทยา
2 นายกันตพัชร   สายเมธา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
3 นางสาวชาลิสา   ทิพย์จันทา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
4 นายญาณพัฒน์   ไกรจันทร์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
5 นายธราเทพ   พลับอ่อน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
6 นายนพคุณ   เสรีรักษ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
7 นายปฏิพล   คันศร  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
8 นางสาวปุญญาดา   สุทธิมาลา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
9 นางสาวพรชนก   สุขสุวรรณ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
10 นายศิระ   อามาตย์เสนา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
11 นายศุภวิชญ์   หมวดทอง  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
12 นายสุกฤษฎ์ิ   ชูหนู  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาชีววิทยา
13 นายพัชรกร   สกุลไทย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สาขาวิชาชีววิทยา
14 เด็กหญิงจณิสตา   ลิ้มเพียรจัด  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
15 นางสาวชนมน   ไชยวาณิชย์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
16 นางสาวณัฐนพิน   ประพฤติ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
17 นางสาวณัฐพัชร์   เจษฎ์พัฒนานนท์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
18 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์   ใสบริสุทธิ์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
19 เด็กหญิงพลอยชมพู   พรรณราย  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
20 นางสาวมนสิการ   ไพบูลย์วรชาติ  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาชีววิทยา
21 นายศุภกร   ณระนอง  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาชีววิทยา
22 นายอัษฎายุธ   ด้วงทอง  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาชีววิทยา
23 นายธีรภัทร์   มะลิวัลย์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
24 นายหัธพงษ์   นิสิตโยธากุล  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
25 นางสาวกมลชนก   สานุกูล  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา
26 นายกศิดิศ   ชนะสิทธิ์  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา
27 เด็กชายกิติภูมิ   ใหม่แก้ว  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
28 นายชาญชัย   ทองนอก  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา
29 เด็กชายธนาพัจน์   ลาดิ๊ฟซอเดห์  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา
30 นางสาวนนลดา   วิชานนท์  มหาวชิราวุธ  สาขาวิชาชีววิทยา
31 นายณัฏฐกร   ณทอง  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาชีววิทยา
32 นางสาวนัทธมน   นิยมวาส  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาชีววิทยา
33 นางสาวพิชามญชุ์   วิระพรสวรรค์  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาชีววิทยา
34 นางสาวณัฐชยา   ชูช่วย  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  สาขาวิชาชีววิทยา
35 เด็กหญิงอชิรญา   ดินแดง  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  สาขาวิชาชีววิทยา
36 เด็กหญิงสุชญา   สิงหนาจ  วรนารีเฉลิม  สาขาวิชาชีววิทยา
37 นายภูวฤทธ์ิ   เส็นฤทธิ์  วิเชียรมาตุ  สาขาวิชาชีววิทยา
38 นางสาวปวีณ์ลดา   ผ่องแผ้ว  สภาราชินี  สาขาวิชาชีววิทยา
39 นายกฤษณภูมิ   เหล็มสะ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
40 นายจอมทรัพย์   สุวรรณกิจ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
41 เด็กชายชยธร   อนันตวรางกูล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
42 นายณธกร   นันททพงศ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
43 เด็กชายณัฐกร   ชูกําเนิด  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
44 เด็กชายแทนบุญ   สมันตรัฐ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
45 เด็กชายธนากร   ทองประสม  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
46 นายปฤชญีน   โยมเมือง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
47 นายพลวรรธท์   จองศรีวรัตน์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
48 นายภัคธร   ไชยพลวัต  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
49 นายวรภพ   สิรินทรโสภณ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
50 นายวิธวินท์   อิสระโชติ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
51 นายสรวิชญ์   พัฒนพิบูล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาชีววิทยา
52 นายศิวกร   ขิกขํา  ห้วยยอด  สาขาวิชาชีววิทยา
53 นายคามิน   ลิมป์กันเอง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
54 นางสาวชญาภา   เลาหะตานนท์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
55 นายดีเด   บิลโหด  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
56 นางสาวเตชินี   อนังคพันธ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
57 เด็กชายธนัชกฤศ   คล้ายแก้ว  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
58 เด็กหญิงบุษปภัทร   เกียรติโสภณ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววทิยา
59 นางสาวเปรมธิดา   รัตนพรหมเมศ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
60 นายพศิน   สมพงษ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
61 นางสาวพิมพ์มาดา   นาคเสนา  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
62 เด็กหญิงภัททิยา   เฉลิมวัย  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
63 เด็กชายภูมินทร์   ดิษสุวรรณ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
64 นางสาวรดา   รักเกียรติสกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
65 นายรอยเดชา   บริดก์สตอค  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
66 นางสาววรัชญา   พิเชฎฐ์แพทย์ศรี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
67 นางสาววาสิตา   ด่านสกุล  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาชีววิทยา
68 นายอภิชาติ   ไชยรัตน์  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สาขาวิชาชีววิทยา
69 นายชญานนท์   ชุมแก้ว  อํามาตย์พานิชนุกูล  สาขาวิชาชีววิทยา
70 นายศิวกร   ศิริยานุรักษ์  อํามาตย์พานิชนุกูล  สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์  (กําหนดการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม  2565)
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 เด็กหญิงภิญญ์พลอย   มาตย์วังเเสง  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาฟิสิกส์
2 นายวริศ   ผดุงกิจเจริญ  ขจรเกียรติศึกษา  สาขาวิชาฟิสิกส์
3 นางสาวเกวลิน   จิราโชติเดชากูร  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
4 นายณัฐภัทร   คงบัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
5 นายดรณ์   เปล่งแสง  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
6 นายต้นสัก   ก้อนทรัพย์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
7 นางสาวนรมน   ลิ่มเถาว์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
8 นายพชร   อุ้ยก้ิม  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
9 นายพีรภัทร   เที่ยงธรรม  จฬุาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
10 เด็กชายภูผา   จันทรชิต  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
11 นายศุภณัฐ   ไกรนรา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
12 นายสิรภพ   แสงรัตน์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
13 นายอโณทัย   สังข์พราหมณ์  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สาขาวิชาฟิสิกส์
14 นายกฤติพงษ์   กรแก้ว  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สาขาวิชาฟิสิกส์
15 นางสาวนัสรีน   หนูจันทร์  ธิดานุเคราะห์  สาขาวิชาฟิสิกส์
16 นางสาวกานติมา   ไทรงาม  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาฟิสิกส์
17 เด็กชายกิตติธัช   เทียนโพธิวัฒน์  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาฟิสิกส์
18 นางสาวธวพร   ปัญญสถิต  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาฟิสิกส์
19 นายภูวนัตถ์   ศรีอักษร  บูรณะรําลึก  สาขาวิชาฟิสิกส์
20 นายกันตพงศ์   พันธุ์ศิโรรัตน์  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
21 นางสาวชนัญชิดา   ฟ้ารุ่งสาง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
22 นางสาวชัญญาพิชญ์   สุดสม  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
23 นายชินดนัย   ณตะก่ัวทุ่ง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
24 นางสาวดลพร   เอ๋ียนวิกุล  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
25 นายธงณัฐกร   ระวังภัย  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
26 นายปิยังกูร   เทพพิกุล  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
27 นายภวัต   ลิลาพันธิสิทธิ  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
28 นายศุภวิชญ์   ณถลาง  ภูเก็ตวิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
29 นางสาวปวันรัตน์   นภาพงศ์สุริยา  มอ. วิทยานุสรณ์  สาขาวิชาฟิสิกส์
30 นายชญานนท์   นราวิจิตร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
31 เด็กชายชัยดิฐ   ลิ่มกาญจนโชติ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
32 เด็กชายชุติเทพ   สิรินทรโสภณ  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
33 เด็กชายณภัทร   พุทซ้อน  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
34 นายณวร   กิตติธิรางกูร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
35 นายณัฐวินท์   ทวีศิลป์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
36 นายธชาทัช   เสรีกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
37 เด็กชายปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
38 นายภูเบศ   ชัยชนะประภา  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
39 นายภผูา   นาคฤทธิ์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
40 เด็กชายวริทธิ์   ส่งศรี  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
41 นายวิชญ์   ปรีดาวรานนท์  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
42 เด็กชายศุภณัฐ   บุญช่วย  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
43 เด็กชายสรัล   แซ่ลิ่ม  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
44 นายสันต์ทธัญ   วงษ์ปา  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
45 เด็กชายสิรวิชญ์   รุ่งแสง  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
46 นายสิรวิชญ์   บุญศรีรัตน ์ แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
47 เด็กชายสุวภัทร   สํารวจเบญจกุล  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
48 นายอันน์   อรชุน  แสงทองวิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
49 นายก้องภพ   ชูคลี่  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
50 เด็กชายจิรัชธรณ์   สิงหพันธ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
51 นายชยากร   สุวรรณ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
52 เด็กชายชุติเทพ   อ๋อง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
53 นายเทวฤทธิ์   เรืองสังข์  หาดใหญว่ิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
54 นายธนเดช   หนูชัยแก้ว  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
55 เด็กชายธราดล   จิตซื่อ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
56 นายธีรภัทธ์   ประยูรวงศ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
57 เด็กหญิงนงนภัส   ศรีสุข  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
58 นายนัดวีย์   หมัดยูโส๊ะ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
59 เด็กหญิงนิตา   จงไกรจักร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
60 นายปิติภูมิ   ยิ่งวงศ์วิวัฒน์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
61 เด็กชายพชร   ลิ่มไตรรัตน์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
62 นางสาวพรปวีณ์   ลาภพงศ์ธร  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
63 นายพศิน   สมพงษ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
64 นายพสธร   จินดาวงศ์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
65 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   ซิมธวัธชัย  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
66 นายภูวดล   แซ่โหล่  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
67 นายยสินทร   จุลานนท์  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
68 นางสาวสิรินทรา   รุ่งเรือง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
69 นายเอกสิทธิ์   บุญเลิศ  หาดใหญ่วิทยาลัย  สาขาวิชาฟิสิกส์
70 นายอภิชาติ   ไชยรัตน์  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สาขาวิชาฟิสิกส์
71 นางสาวธมลวรรณ   วงษ์นาศรี  อํามาตย์พานิชนุกูล  สาขาวิชาฟิสิกส์
72 นางสาวสุชามล   ทองใบ  อํามาตย์พานิชนุกูล  สาขาวิชาฟิสิกส์

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ยันสิทธิ์การเข้าค่าย 
ที่ เว็บไซต์การรับสมัครค่ายโอลิมปิก  https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ ในระหว่างวันที่ 22 - 26  กุมภาพันธ์  2565 
หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าค่าย ในสาขาวิชานั้น ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และสามารถดูรายละเอียดตารางเรียนและแนวปฏิบัติการเข้าค่ายได้ทางเว็บไซต์ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ   https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp   หรือ สแกน QR Code

ประกาศ ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2565

                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา)
                                                                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน

                                                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


