
รายละเอียดก าหนดการจัดอบรมค่ายในแต่ละสาขาวิชา ดังน้ี
     1.  สาขาวิชาชีววิทยา ในระหว่างวันท่ี  14 – 27  เมษายน  2564 
     2.  สาขาวิชาเคมี ในระหว่างวันท่ี  15 – 1 พฤษภาคม  2564
     3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ในระหว่างวันท่ี 15 – 1 พฤษภาคม  2564
     4.  สาขาวิชาฟิสิกส์ ในระหว่างวันท่ี 15 – 2 พฤษภาคม  2564
     5.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 15 – 3 พฤษภาคม  2564

สาขาวิชาชีววิทยา
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 น.ส.ชาลิสา ทิพย์จันทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
2 นายญาณพัฒน์ ไกรจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
3 นายภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
4 นายวชิรวิทย์ ขาวเขียว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
5 น.ส.สุธีรา วงศ์วิวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
6 นายเธียรเเทน ทองสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา
7 น.ส.ชนมน ไชยวาณิชย์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาชีววิทยา
8 น.ส.กันติชา ทวีพันธุรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
9 นายชารีฟ หมัดอาดัม ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา

10 นายปัทมากร ศิริธานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
11 น.ส.แพรไหม สังข์ทอง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
12 นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
13 นายสุผธีกานต์ อยู่เย็น ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
14 น.ส.ณัฐญาวี ไทยทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี สาขาวิชาชีววิทยา
15 น.ส.ศิริลักขณ์ สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี สาขาวิชาชีววิทยา
16 น.ส.ชุติกาญจน์ วรตันติ วิเชียรมาตุ สาขาวิชาชีววิทยา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เร่ือง รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ประจ าปีการศึกษา 2563
.......................................................

     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอประกาศรายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1
ประจ าปีการศึกษา 2563  สถานท่ีจัดอบรม ณ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายช่ือผู้ผ่านเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ศึกษา
ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยแยกตามสาขาวิชาดังน้ี



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
17 นายณธกร นันทพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
18 นายณัฐชนน ปิติวรวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
19 นายณัฐธิปก วิทยานุภากร แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
20 นายติณณภัชน์ ศรีเพ็ง แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
21 นายปิติกร ดิษฐโชติ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
22 นายพัฒนพิชญ์ รุ่งก าเนิดวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
23 นายจอมทรัพย์ สุวรรณกิจ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
24 น.ส.กนกธราธร วัชรจิรณิช หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
25 นายฐปกร จินดากุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
26 น.ส.ณิชชา สวัสดิกานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
27 น.ส.เตชินี อนังคพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
28 น.ส.นัจมีย์ มูหาหมัด หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
29 น.ส.เปรมธิดา รัตนพรหมเมศ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
30 น.ส.ผไทมาส แซ่ล๊ก หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
31 นายพัชระ สราญเศรษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
32 น.ส.พิมพ์มาดา นาคเสนา หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
33 นายลาทีฟ หวันลาเต๊ะ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
34 น.ส.สุพิชญ์ชญา พิทักษ์ธรรม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
35 นายฮิลาล หีมเหม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
36 น.ส.รุ้งประกาย เงารังษี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
37 น.ส.สุภาพิศ ภูสีห์รัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
38 นายชาญ เมฆพิรุณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
39 นายศุภวิชญ์ แซ่ตัน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
40 นายจาฏุพัจน์ รุ่งเรือง สภาราชินี สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเคมี
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นายกิตติภูมิ ไพรรุ่งเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
2 น.ส.ณัฐธยาน์ นิลจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
3 น.ส.ธันย์ชนก ค้ิวนาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
4 นายนนทพัทธ์ ทองวัตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
5 นายปุรเชษฐ์ เผือกเนียร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
6 น.ส.ศิอร หลีกภัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
7 น.ส.สิตานัน พรหมฤทธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
8 น.ส.สิรภัทร แก้วทองประค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี
9 น.ส.กันตา เพ็ชรรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี

10 น.ส.จิรฐา ศิริปทาวานิช ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
11 น.ส.ชญาดา มุ่งประสิทธิชัย ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
12 น.ส.ชาลิสา โชติรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
13 น.ส.ปาณิสรา นุชิตศิริภัทรา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
14 น.ส.เปมิกา ณ ระนอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
15 ด.ญ.อริสรา รุ่งเรือง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
16 น.ส.ไอหล้า กล่อมพงษ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
17 น.ส.วรนิษฐา โชติการ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
18 น.ส.เอธยา แซ่ล่ิม ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี
19 นายปลาบปล้ืม สุรเนาวรัตน์ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาเคมี
20 นายวศิน ผ่องศรีงามชัย มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาเคมี
21 นายกฤตพล ชูเจริญ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
22 นายจิรายุ พูลสุข แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
23 นายณัชพล ทรงศิริพันธ์ุ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
24 นายณัฐสิทธ์ิ คงยอด แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
25 นายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
26 นายธนัท จิรพงศกร แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
27 นายนนท์ปวิช แก้วนุกูล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
28 นายนิสสรณ์ ละออสุวรรณ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
29 นายปรคุณ พันฤทธ์ิด า แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
30 นายภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
31 นายวรเมธ ย่ิงยงสกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
32 นายวริศ เจตะวัฒนะ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
33 นายศิวพล ต้ังเธียรฐิติกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
34 นายฮาริศ สองเมือง แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
35 นายณัฐวัช วงศ์สัมพันธ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี
36 ด.ช.ปกป้อง สท้านวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
37 น.ส.ฟ้าสร้าง ธีรธรรมวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
38 น.ส.รดา รักเกียรติสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
39 นายม่ิงตระการ ลิมปมาศ บุญสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
40 นายกษิดิศ บ าราบพาล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี
41 ด.ช.คณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ** แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี

** สิทธิพิเศษ กับน้กเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกล าดับท่ี 1 - 11 จากการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 ด.ช.ชานน ฟองศรีสิน ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2 ด.ญ.รัชสุรางศ์ วงศ์กระแสมงคล ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3 ด.ช.ธรรม์ รัตนกิจ ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4 น.ส.ปวริศา บัวแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5 ด.ญ.เชิญขวัญ ประชุมทอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
6 น.ส.พิชชาอร ตฤษณวสุนธรา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7 น.ส.พิชญาภา จ าเริญสมบัติ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
8 ด.ญ.ภูริชญา สอนดอนไพร ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9 น.ส.วริศรา แซ่ต้ัง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

10 น.ส.ไอสุรีย์ พงวิจิตรจินดา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
11 ด.ญ.กัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชัย ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
12 ด.ช.พีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช บูรณะร าลึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
13 ด.ช.จิรสิน มากบุญ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
14 นายนฤสรณ์ ปราบพล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
15 ด.ญ.ปุณยภา คันธานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
16 ด.ช.รฐนนท์ มกรมณี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
17 ด.ช.กรวิชญ์ พูลสุข แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
18 นายกฤชณัท บุญธีระเลิศ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
19 นายกฤติน วิริยะรังสฤษฏ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
20 นายก้องภพ ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
21 ด.ช.จิรทีปต์ พฤกษ์ภัทรพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
22 ด.ช.ชัยดิฐ ล่ิมกาญจนโชติ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
23 ด.ช.พีรดนย์ แซ่จึง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
24 นายภาณุพงศ์ เลิศวีรนนทรัตน์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
25 ด.ช.ศรัณยพงศ์ จ าเริญนุสิต แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
26 ด.ช.สุวภัทร ส ารวจเบญจกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
27 ด.ช.อัฐ วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
28 ด.ช.ธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
29 นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
30 ด.ช.ศุภณัฐ บุญช่วย แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
31 นายกวิน รัตนพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
32 น.ส.ณิชาภัทร เค้าเป่ียมจิต หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
33 นายพัชรพล แก้วประสิทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
34 ด.ญ.ภวิภา อ่องพัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35 นายรัชชานนท์ ถนัดสร้าง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
36 ด.ญ.กุมภา จุลจันทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
37 ด.ช.ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
38 ด.ญ.ภูริชญา พรหมอินทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
39 นายธนภูมิ หิรัณยธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
40 นายธานัท เก้าเอ้ียน มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาฟิสิกส์
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 ด.ญ.พินท์แพร มาตย์วังแสง ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
2 นายกฤตย์ หนูรุ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
3 นายชานน เสรีกิจเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
4 นายณภัทร แซ่หวัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
5 นายเดชนรินทร์ ชูเกล้ียง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
6 นายต้นสัก ก้อนทรัพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
7 นายธีรธน สิริโสภณวรกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
8 นายปวเรศ ศิริวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
9 นายพีรภัทร เท่ียงธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์

10 นายสรวิชญ์ กูลกิจพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
11 น.ส.อรชิญา สุรภักดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
12 น.ส.ออมทรัพย์ พูดเพราะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
13 น.ส.เกวลิน จิราโชติเดชากูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์
14 น.ส.ธนัชญา สรรเพชญ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์
15 น.ส.พาขวัญ บุญประกายแก้ว ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์
16 น.ส.วิชยา ช่วยมาก ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์
17 นายนิติพัฒน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ บูรณะร าลึก สาขาวิชาฟิสิกส์
18 นายอิษฎา รักเก้ือ บูรณะร าลึก สาขาวิชาฟิสิกส์
19 นายกันตพงศ์ พันธ์ุศิโรรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
20 นายกิตติธัช ชรินชวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
21 นายจักรภัทร พุทธวาศรี มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
22 นายดิชพงศ์ มุสิกะ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
23 นายธนกร สินทรัพย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
24 นายธนภัทร จารุพันธ์ุ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
25 ด.ช.ธนวัตน์ ตันวัฒนะ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
26 ด.ช.ภัทรชัย ศาสตรานุรักษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
27 นายภูเบศ ชัยชนะประภา แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
28 นายภูริภัทร ข าน้อย แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
29 นายวงศธร เอียดคง แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
30 นายวิชญ์ ปรีดาวรานนท์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
31 นายสจธร ไชยรัตน์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
32 นายสุรมิศ บุญสม แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
33 นายก้องภพ ชูคล่ี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
34 นายชัยนฤทธ์ิ ปรางอ่อน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
35 น.ส.เทียนกมล ทองคง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
36 นายปัณณธร จันทร์เพ็ชร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
37 นายพศิน สมพงษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
38 น.ส.ภาวินี เขียวสิน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
39 นายภูผา นาคฤทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
40 ด.ช.กัญจนจักก์ สุขประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 ด.ญ.กิรณา ว่องนิติธรรม ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2 นายกวินท์ ว่องธนาพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3 นายชัชรินทร์ จันดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 นายจาฏุพัจน์ สู่คง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 นายอโณทัย สังข์พราหมณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 ด.ญ.กัลยกร ยงคมณี ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7 น.ส.ณัฐรินทร์ เจษฎ์พัฒนานนท์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8 น.ส.ณิชารีย์ ชโนทาหรณ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9 ด.ช.กนธี เนติวงศานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10 ด.ช.กฤติโชค ขันทีท้าว ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
11 นายกฤติน ชินกาญจนโรจน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12 น.ส.จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
13 ด.ช.ณัฐชาติ สิทธิผล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14 ด.ช.พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15 ด.ช.ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
16 ด.ช.อินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
17 นายศุภวิชญ์ ณถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
18 ด.ช.กษิด์ิเดช จูห้อง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19 นายณัฐกมล พลด้วง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20 ด.ช.ธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
21 นายบุญรักษา บุญเลิศ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 ด.ช.ปพนศักด์ิ สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
23 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
24 ด.ช.วริทธ์ิ ส่งศรี แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25 ด.ช.วายุ กล่อมพงษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 ด.ช.กฤษฏ์ิพงษ์ ตรังคานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 น.ส.เขมิสรา บุปผะโพธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 ด.ช.ต้นปี รุ่งคุณากิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
29 นายตนุภัทร ภูริวัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 ด.ช.ธราดล จิตซ่ือ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
31 ด.ช.พชร ล่ิมไตรรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
32 น.ส.พรปวีณ์ ลาภพงศ์ธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
33 ด.ช.วรชน พรหมชัยศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
34 นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
35 น.ส.สุภัสสรา ปิยนันท์จรัสศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์



ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
36 ด.ช.ชุติเทพ อ๋อง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
37 นายณัฐนันท์ กิตติเจริญสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
38 ด.ญ.ปิยะธิดา ทันตสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
39 ด.ช.ภูมิพิริยะ พิริยกิจก าจร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
40 ด.ญ.ป่ินปินัทธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหน่ึง ทางผู้ด าเนินการจัดค่ายมีสิทธ์ิขาดในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมค่าย
ออกจากค่ายได้ทันที

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน และขอให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 ศึกษารายละเอียด
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.regis.sci.psu.ac.th/special-project/academic-camp/olympic-camp   และ 
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/

ประกาศ ณ วันท่ี 16  มีนาคม 2564

ข้อปฎิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฎิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.  ผู้เข้าร่วมร่วมอบรมค่ายต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาในการเข้าค่าย

2. ห้ามขาด หรือ ลา ในกรณีท่ีลาจะต้องมีหนังสือขออนุญาตและจะต้องได้รับการอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน
3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าพักตามสถานท่ี ท่ีศูนย์สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดให้เท่าน้ัน และต้องเข้าพักตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

จึงจะได้รับเกียรติบัตร และมีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือสอบเข้าค่าย 2 ต่อไป


