
เร่ือง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) เพ่ือยืนยันสิทธ์ิเข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) เพ่ือยืนยันสิทธ์ิ
เข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาค่าย 1 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา
1 นายณัฐวัช วงศ์สัมพันธ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 
2 น.ส.วรนิษฐา โชติการ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

3 นายม่ิงตระการ ลิมปมาศ บุญสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 

4 นายกษิดิศ บ าราบพาล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 
5 น.ส.เอธยา แซ่ล่ิม ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มีผู้สละสิทธ์ิ 9 คน จึงขอประกาศเรียกส ารอง 9 คน)
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นายจาฏุพัจน์ สู่คง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2 ด.ช.ชุติเทพ อ๋อง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3 นายศุภวิชญ์ ณถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 นายณัฐนันท์ กิตติเจริญสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5 ด.ญ.ปิยะธิดา ทันตสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 ด.ช.วายุ กล่อมพงษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7 ด.ช.ภูมิพิริยะ พิริยกิจก าจร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8 ด.ญ.ป่ินปินัทธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
9 นายอโณทัย  สังข์พราหมณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายส าหรับผู้เข้าค่าย
    - ผู้เข้าร่วมค่ายต้องเข้าค่ายตามก าหนด โดยให้เข้าพักเฉพาะสถานท่ีท่ีศูนย์อบรมจัดให้เท่าน้ัน 
ไม่อนุญาตให้พักท่ีพักอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด
    - กรณีลาหรือขาดจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน หากขาด ลา หรือเข้าค่ายน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาเข้าค่าย 
ผู้เข้าค่ายจะไม่มีสิทธ์ิได้รับเกียรติบัตรค่าย  และไม่สามารถสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยได้
    - หากผู้เข้าร่วมค่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหน่ึง ทางผู้ด าเนินการจัดค่ายมีสิทธ์ิขาดในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วม
ค่ายออกจากค่ายได้ทันที

2. รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสาขาวิชาเคมี  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา  ฟิสิกส์ 

สาขาวิชาเคมี (มีผู้สละสิทธ์ิ 5 คน จึงขอประกาศเรียกส ารอง 5 คน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ปีการศึกษา 2563
--------------------



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (มีผู้สละสิทธ์ิ 9 คน จึงขอประกาศเรียกส ารอง 9 คน)
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 ด.ญ.กุมภา จุลจันทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2 ด.ญ.กัญญ์ณพัชร์ ลาภณรงค์ชัย ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3 นายธานัท เก้าเอ้ียน มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4 ด.ช.ธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5 นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6 ด.ช.ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7 ด.ญ.พรลภัส แซ่ซ่ัว หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
8 ด.ช.ศุภณัฐ บุญช่วย แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9 นายธนภูมิ  หิรัณยธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีววิทยา (มีผู้สละสิทธ์ิ 8 คน จึงขอประกาศเรียกส ารอง 8 คน)
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 นายจอมทรัพย์ สุวรรณกิจ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
2 น.ส.รุ้งประกาย เงารังษี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
3 น.ส.สุภาพิศ ภูสีห์รัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
4 น.ส.นิชกานต์ กาญจนคีรีธ ารง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาชีววิทยา

5 น.ส.ศิริลักขณ์ สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี สาขาวิชาชีววิทยา

6 นายจาฏุพัจน์ รุ่งเรือง สภาราชินี สาขาวิชาชีววิทยา
7 นายชาญ เมฆพิรุณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา
8 นายศุภวิชญ์ แซ่ตัน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์   (มีผู้สละสิทธ์ิ 2 คน จึงขอประกาศเรียกส ารอง 2 คน)
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา

1 ด.ช.ปาณัสม์ วงษ์ปา แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
2 น.ส.เกวลิน จิราโชติเดชากูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์

                   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ ณ วันท่ี 8  กุมภาพันธ์  2564

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา)

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน และขอให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือ ยืนยันสิทธ์ิเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1  ปีการศึกษา 2563 
ยีนยันสิทธ์ิการเข้าค่าย ดูรายละเอียดได้ท่ี ท่ีเว็บไซต์ การประกาศ การรับสมัครค่ายโอลิมปิก 
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  และตอบกลับทาง E-mail : saowarot.s@psu.ac.th 
ในระหว่างวันท่ี 8 - 12 กุมภาพันธ์  2564  (เท่าน้ัน) หลังจากน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าค่าย ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสามารถดูรายละเอียดตารางเรียนและแนวปฏิบัติการเข้าค่ายได้ทางเว็บไซต์ ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ http://www.regis.sci.psu.ac.th/special-project/academic-camp/olympic-camp



โปรดระบุ ข้อมูล และ ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง e – mail : saowarot.s@psu.ac.th    

ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์  2564 เท่านัน้  

ยืนยนัสิทธ์ิ เข้าสาขาวชิา              (ระบุ) 

ช่ือ – สกุล ............................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ..................... 

หมายเลขประจ าตัวสอบ  ...................................... 

โรงเรียน  ....................................................... 

ระบุขนาดไซต์เส้ือ 
ผู้ชาย 
size S (รอบอก 36 นิว้)    size L(รอบอก 40 นิว้) 
size M (รอบอก 38 นิว้)    size XL(รอบอก 42 นิว้) 
size XXL (รอบอก 44 นิว้)  size 3XL(รอบอก 48 นิว้) 
size 4XL(รอบอก 50 นิว้) 
 

ผู้หญิง 
size S (รอบอก 32 นิว้)  size L(รอบอก 36 นิว้) 
size M (รอบอก 34 นิว้) size XL (รอบอก 38 นิว้) 
size XXL (รอบอก 40 นิว้)  size 3XL(รอบอก 42 นิว้) 
size 4XL(รอบอก 44 นิว้) 

mailto:saowarot.s@psu.ac.th

