
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ในระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2564 
ณ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รายละเอียดส าหรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. ก าหนดการการจัดอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

วัน / เดือน /ปี รายละเอียด 
14  เมษายน  2564  

เวลา 13.30 – 16.30 น. 
นักเรียน เฉพาะสาขาวิชาชีววิทยา ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก ณ เรือน
รบัรอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15  เมษายน  2564 
เวลา 14.00 – 17.00 น. 

นักเรียนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก  
- เรือนรับรอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เวลา14.00 – 16.00น.) 
- โรงแรมเนคก้าไรเฌอ (เวลา 14.00 – 17.00 น.) 
- เนคก้า คอมเพล็ก อพาร์ทเมน้  (เวลา 14.00 – 17.00 น.) 

16  เมษายน  2564 
เวลา 08.00 – 09.30 น. 

กิจกรรมพิธิเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา   
ณ ห้อง L1  ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐเชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ 
โดย ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ดร.อัญชนา  ประเทพ 
(การแต่งกายขอให้ใส่เสื้อที่ทาง ศูนย์เจ้าภาพให้ในวันที่ลงทะเบียนเข้าที่พัก) 

14 – 27 เมษายน  2564 การอบรมค่ายฯ สาขาวิชาชีววิทยา ณ อาคารชีววิทยา 
15 เมษายน –  1 พฤษภาคม  2564 การอบรมค่ายฯ สาขาวิชาเคมี BSc2 ณ อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 
15 เมษายน –  1 พฤษภาคม  2564 การอบรมค่ายฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์  ชั้น 6  ห้อง BSc0606  
15 เมษายน –  2 พฤษภาคม  2564 การอบรมค่ายฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 

P105 
15 เมษายน –  3 พฤษภาคม  2564 การอบรมค่ายฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ อาคารคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร์ ห้อง M 307  
 
 
 
 



2. ข้อมูลรายละเอียดสถานที่พัก 
2.1  รายชื่อผู้เข้าพัก  ณ  เรือนรับรอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1 นายญาณพัฒน์ ไกรจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

2 นายภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

3 นายวชิรวิทย์ ขาวเขียว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

4 นายเธียรเเทน ทองสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

5 นายณธกร นันทพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

6 นายณัฐชนน ปิติวรวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

7 นายณัฐธิปก วิทยานุภากร แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

8 นายติณณภัชน์ ศรีเพ็ง แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

9 นายปิติกร ดิษฐโชติ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

10 นายพัฒนพิชญ์ รุ่งก าเนิดวงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

11 นายจอมทรัพย์ สุวรรณกิจ แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

12 นายฐปกร จินดากุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

13 นายพัชระ สราญเศรษฐ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

14 นายลาทีฟ หวันลาเต๊ะ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

15 นายฮิลาล หีมเหม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

16 นายชาญ เมฆพิรุณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

17 นายศุภวิชญ์ แซ่ตัน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

18 นายจาฏุพัจน์ รุ่งเรือง สภาราชิน ี สาขาวิชาชีววิทยา 

19 น.ส.ชาลสิา ทิพย์จันทา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

20 น.ส.สธุีรา วงศ์วิวัฒน ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

21 น.ส.ชนมน ไชยวาณิชย ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาชีววิทยา 

22 น.ส.กันติชา ทวีพันธุรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

23 น.ส.แพรไหม สังข์ทอง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

24 น.ส.ณัฐญาวี ไทยทอง โรงเรียนอบจ.กระบี่ สาขาวิชาชีววิทยา 

25 น.ส.ศิริลักขณ์ สิริภูวดล โรงเรียนอบจ.กระบี่ สาขาวิชาชีววิทยา 

26 น.ส.ชุติกาญจน์ วรตันต ิ วิเชียรมาตุ สาขาวิชาชีววิทยา 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

27 น.ส.กนกธราธร วชัรจิรณิช หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

28 น.ส.ณิชชา สวัสดิกานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

29 น.ส.เตชินี อนังคพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

30 น.ส.นัจมีย์ มูหาหมัด หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

31 น.ส.เปรมธิดา รัตนพรหมเมศ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

32 น.ส.ผไทมาส แซ่ล๊ก หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

33 น.ส.พิมพ์มาดา นาคเสนา หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

34 น.ส.สุพิชญ์ชญา พิทักษ์ธรรม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

35 น.ส.รุ้งประกาย เงารังษี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

36 น.ส.สภุาพิศ ภูสีห์รัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

37 นายชารีฟ หมัดอาดัม ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

38 นายปัทมากร ศิริธานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

39 นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

40 นายสุธีกานต์ อยู่เย็น ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1 นายกฤตย ์หนูรุ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2 นายชานน เสรีกิจเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

3 นายณภัทร แซ่หวัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

4 นายเดชนรินทร์ ชูเกลี้ยง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

5 นายต้นสัก ก้อนทรัพย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

6 นายธีรธน สิริโสภณวรกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

7 นายปวเรศ ศิริวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

8 นายพีรภัทร เที่ยงธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

9 นายสรวิชญ์ กูลกิจพัฒนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

10 นายนิติพัฒน์ ฮุนพงษ์สิมานนท ์ บูรณะร าลึก สาขาวิชาฟิสิกส์ 

11 นายอิษฎา รักเกื้อ บูรณะร าลึก สาขาวิชาฟิสิกส์ 

12 นายกันตพงศ ์พันธุ์ศิโรรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

    



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

13 นายกิตติธัช ชรินชวลิต ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

14 นายจักรภัทร พุทธวาศรี มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

15 นายดิชพงศ ์มุสิกะ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

16 นายธนกร สินทรัพย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2.2  รายช่ือผู้เข้าพัก  ณ เนคก้า คอมเพล็ก อพาร์ทเม้น 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1 นายธนภัทร จารุพันธุ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2 ด.ช.ธนวัตน์ ตันวัฒนะ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

3 ด.ช.ภัทรชัย ศาสตรานุรักษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

4 นายภูเบศ ชัยชนะประภา แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

5 นายภูริภัทร ข าน้อย แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

6 นายวงศธร เอียดคง แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

7 นายวิชญ์ ปรีดาวรานนท์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

8 นายสจธร ไชยรัตน์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

9 นายสุรมิศ บุญสม แสงทองวิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

10 นายก้องภพ ชูคลี่ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

11 นายชัยนฤทธิ์ ปรางอ่อน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

12 นายปัณณธร จันทร์เพ็ชร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

13 ด.ญ.พินท์แพร มาตย์วังแสง ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ 

14 น.ส.อรชิญา สุรภักด ี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

15 น.ส.ออมทรัพย์ พูดเพราะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

16 น.ส.เกวลิน จิราโชติเดชากูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 

17 น.ส.ธนชัญา สรรเพชญ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

18 น.ส.พาขวัญ บุญประกายแก้ว ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

19 นายพศิน สมพงษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

20 นายภูผา นาคฤทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา  

21 ด.ช.กัญจนจักก์ สุขประเสริฐ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ ล าดับที่ 

22 น.ส.วชิยา ช่วยมาก ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

23 น.ส.เทียนกมล ทองคง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

24 น.ส.ภาวินี เขียวสิน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 

25 นายกวินท ์ว่องธนาพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

26 นายชัชรินทร์ จันดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2.3 รายช่ือผู้เข้าพัก  ณ โรงแรมเนคก้าไรเฌอ                              

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1 นายจาฏุพัจน์ สู่คง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

2 นายอโณทัย สังข์พราหมณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

3 ด.ช.กนธี เนติวงศานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

4 ด.ช.กฤติโชค ขันทีท้าว ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

5 นายกฤติน ชินกาญจนโรจน์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

6 ด.ช.ณัฐชาติ สิทธิผล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

7 ด.ช.พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

8 ด.ช.ภวัต ลิลาพันธิสิทธ ิ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

9 ด.ช.อินทเศรษฐ์ อุปทินเกตุ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

10 นายศุภวิชญ์ ณถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

11 ด.ช.กษิดิ์เดช จูห้อง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

12 นายณัฐกมล พลด้วง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

13 ด.ช.ธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

14 นายบุญรักษา บุญเลิศ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

15 ด.ช.ปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

16 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

17 ด.ช.วริทธิ ์ส่งศรี แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

18 ด.ช.วายุ กล่อมพงษ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

19 ด.ช.กฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

20 ด.ช.ต้นปี รุ่งคุณากิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

21 นายตนุภัทร ภูริวัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

22 ด.ช.ธราดล จิตซื่อ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

23 ด.ช.พชร ลิ่มไตรรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

24 ด.ช.วรชน พรหมชัยศรี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

25 นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

26 ด.ช.ชุติเทพ อ๋อง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

27 นายณัฐนันท์ กิตติเจริญสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

28 ด.ช.ภูมิพิริยะ พิริยกิจก าจร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

29 ด.ญ.กิรณา ว่องนิติธรรม ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

30 ด.ญ.กัลยกร ยงคมณี ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

31 น.ส.ณัฐรินทร์ เจษฎ์พัฒนานนท์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

32 น.ส.ณิชารีย์ ชโนทาหรณ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

33 น.ส.จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

34 น.ส.เขมิสรา บุปผะโพธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

35 น.ส.พรปวีณ์ ลาภพงศ์ธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

36 น.ส.สภุัสสรา ปิยนันท์จรัสศร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

37 ด.ญ.ปิยะธิดา ทันตสุวรรณ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

38 ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ชีวรุ่งเรืองสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

39 ด.ช.ชานน ฟองศรีสิน ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

40 ด.ช.ธรรม์ รัตนกิจ ขจรเกียรติศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

41 ด.ช.พีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช บูรณะร าลึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

42 ด.ช.จิรสิน มากบุญ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

43 นายนฤสรณ์ ปราบพล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

44 ด.ช.รฐนนท์ มกรมณ ี ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

45 ด.ช.กรวิชญ์ พูลสุข แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

46 นายกฤชณัท บุญธีระเลิศ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

47 นายกฤติน วิริยะรังสฤษฏ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

48 นายก้องภพ ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

49 ด.ช.จิรทีปต์ พฤกษ์ภัทรพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

50 ด.ช.ชัยดิฐ ลิ่มกาญจนโชติ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

51 ด.ช.พีรดนย์ แซ่จึง แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

52 นายภาณุพงศ ์เลิศวีรนนทรัตน์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

53 ด.ช.ศรัณยพงศ์ จ าเริญนุสิต แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

54 ด.ช.สวุภัทร ส ารวจเบญจกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

55 ด.ช.อัฐ วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

56 ด.ช.ธชัธรรม์ กษิดิ์เดชพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

57 นายอันน์ อรชุน แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

58 ด.ช.ศุภณัฐ บุญช่วย แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

59 นายกวิน รัตนพันธ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

60 นายพัชรพล แก้วประสิทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

61 นายรัชชานนท์ ถนัดสร้าง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

62 ด.ช.ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

63 นายธนภูมิ หิรัณยธร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

64 นายธานัท เก้าเอ้ียน มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

65 ด.ญ.รัชสุรางศ์ วงศ์กระแสมงคล ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

66 น.ส.ปวริศา บัวแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

67 ด.ญ.เชิญขวัญ ประชุมทอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

68 น.ส.พิชชาอร ตฤษณวสุนธรา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

69 น.ส.พิชญาภา จ าเริญสมบัติ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

70 ด.ญ.ภูริชญา สอนดอนไพร ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

71 น.ส.วริศรา แซ่ตั้ง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

72 น.ส.ไอสุรีย์ พงวิจิตรจินดา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

73 ด.ญ.ปุณยภา คันธานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

74 น.ส.ณิชาภัทร เค้าเปี่ยมจิต หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

75 ด.ญ.ภวิภา อ่องพัฒนกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

76 ด.ญ.กุมภา จุลจันทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

77 ด.ญ.ภูริชญา พรหมอินทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

76 นายกิตติภูมิ ไพรรุ่งเรือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

78 นายนนทพัทธ์ ทองวัตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

80 นายปุรเชษฐ์ เผือกเนียร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

81 นายปลาบปลื้ม สุรเนาวรัตน์ มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาเคมี 

82 นายวศิน ผ่องศรีงามชัย มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาเคมี 

83 นายกฤตพล ชูเจริญ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

84 นายจิรายุ พูลสุข แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

85 นายณัชพล ทรงศิริพันธุ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

86 นายณัฐสิทธิ์ คงยอด แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

87 นายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

88 นายธนัท จิรพงศกร แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

89 นายนนท์ปวิช แก้วนุกูล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

90 นายนิสสรณ์ ละออสุวรรณ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

91 นายปรคุณ พันฤทธิ์ด า แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

92 นายภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

93 นายวรเมธ ยิ่งยงสกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

94 นายวริศ เจตะวัฒนะ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

95 นายศิวพล ตั้งเธียรฐิติกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

96 นายฮาริศ สองเมือง แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

97 นายณัฐวัช วงศ์สัมพันธ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

98 ด.ช.ปกป้อง สท้านวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 

99 นายมิ่งตระการ ลิมปมาศ บุญสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 

100 น.ส.ณัฐธยาน์ นิลจันทร ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

101 น.ส.ธันยช์นก คิ้วนาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

102 น.ส.ศิอร หลีกภัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

103 น.ส.สิตานัน พรหมฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

104 น.ส.สิรภัทร แก้วทองประค า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 

105 น.ส.กันตา เพ็ชรรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

106 น.ส.จิรฐา ศิริปทาวานิช ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

107 น.ส.ชญาดา มุ่งประสิทธิชัย ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

108 น.ส.ชาลสิา โชติรัตน ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

109 น.ส.ปาณิสรา นุชิตศิริภัทรา ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

110 น.ส.เปมิกา ณ ระนอง ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

111 น.ส.ไอหล้า กล่อมพงษ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

112 น.ส.วรนิษฐา โชติการ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

113 น.ส.เอธยา แซ่ลิ่ม ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาเคมี 

114 น.ส.ฟ้าสร้าง ธีรธรรมวงศ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 

115 น.ส.รดา รักเกียรติสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 

116 นายกษิดิศ บ าราบพาล ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 
 

สถานที่ตั้ง เรือนรับรอง  
 ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างน้ า บนควนมดแดง  ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

โทรศัพท์ 074-284530 
 
แผนที่ตั้ง  เนคก้า คอมเพล็ก อพาร์ทเม้น 

 



แผนที่ตั้งโรงแรม เนคก้าไรเฌอ   
พิกัด : ติดกับโรงรับจ าน า109 เยื้องๆโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และศูนย์ประชุมนานาชาติ   
โทร. 090 - 0826555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการเข้าค่ายส าหรับนักเรียนค่าย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         ผู้เข้าค่ายจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบการเข้าค่ายอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1.  ความประพฤติของนักเรียนค่ายในระหว่างฝึกอบรมฯ 
   ความประพฤติของนักเรียนค่ายในระหว่างฝึกอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและ
พิจารณาเป็นผู้ผ่าน  การคัดเลือก ห้ามนักเรียนออกจากค่ายระหว่างการอยู่ค่าย หากตรวจสอบพบว่า
ไม่ปฏิบัติตามทางค่ายจะพิจารณาให้นักเรียน  ออกจากค่ายได้ทันที   
2.   การจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักเรียนค่ายฯ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) 
  2.1 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักเรียนค่ายฯ 
    -  ค่าย 1 จ านวน  2,200.- บาท/คน 
    -  ค่าย 2 จ านวน  2,200.- บาท/คน 
  2.2 การหักค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 
    -  ขาด/ลา    1/2 วัน (ลาช่วงเช้า หัก 80.- บาท ลาช่วงบ่าย หัก 40.-บาท) 
    -  ขาด/ลา      1 วัน   หัก  120.- 
  2.3  ก าหนดการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนค่าย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
     ครั้งที่  1          วันศุกร์ที่ 1  ของสัปดาห์ 
     ครั้งที่  2          วันศุกร์ที่ 2  ของสัปดาห์ 
     ครั้งที่  3          วันสุดท้ายของกิจกรรมค่ายฯ 
3.  การแต่งกาย 
      การเรียนการสอนวิชาการแต่งกายชุดนักเรียน(ห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ 
      ชุดกีฬาสีของโรงเรียน(ต้องเป็นชุดที่มีแขนเสื้อ มีปก และไม่ใช่ขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ)   
4.  อุปกรณ์ที่จะต้องน ามา 
        - ควรน าหน้ากากอนามัยมาใช้ให้เพียงพอตลอดค่าย 
        - ควรน าโคมไฟส่องสว่าง กรณีกังวลเรื่องท่ีพักมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ    
         - ไม่ควรน าของมีค่ามาใช้ระหว่างการอยู่ค่าย เช่น Notebook เนื่องจากอาจสูญหายได้      
5.  การเข้าชั้นเรียน  
    -   การเข้าชั้นเรียนสายได้ไม่เกิน 10 นาที  หากนักเรียนมาหลังจากเวลาที่ก าหนดจะไม่อนุญาตให้
ลงชื่อ  และจะปรับเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน  
    -   การลา  หรือขาด   การอบรมค่ายฯ   ได้ไม่เกิน  3  วัน หรือเหลือเวลาเข้าค่ายอย่างน้อย 80% 
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร และได้รับพิจารณาให้เข้าสอบเพ่ือเข้าค่ายถัดไป  ทั้งนี้การลา นักเรียน
ต้องมีหนังสือใบลาส่งประธานสาขาวิชา 
หากลากิจ/ป่วย หรือขาด เกินก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมค่ายฯ 
 
 



6. การเข้าหอพักของนักเรียนค่ายฯ 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของทางผู้จัดค่ายจัดให้เท่านั้น โดยจะต้องเข้าพักตา
หมายเลขห้องที่ระบุ ห้ามย้ายห้อง ทั้งนี้จะมีพ่ีเลี้ยงค่ายตรวจสอบการเข้าพักค่ายตลอดการเข้าค่าย 
หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับทลงโทษตามข้อ 1   ให้นักเรียนค่ายฝึกอบรมฯ ทุกคนตระหนักในหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน่วยงานหอพักซ่ึงให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกอย่างดี
ยิ่งต่อ ค่ายฝึกอบรมฯ และให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบข้อปฏิบัติของหอพักโดยเคร่งครัด 

7. กรณีพัก โรงแรม หรือ อพาร์ทเม้นท นอกมหาวิทยาลัยทางผู้จัดค่ายจะจัดรถรับ - ส่งตาม
ตารางรถ ทั้งนีข้อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  โปรดตรงต่อเวลา และข้ึนรถตามเวลาที่ก าหนด  
 

เวลา จุดขึ้นรถ จุดลงรถ 
รอบเช้า เวลา 07.30 – 08.00 น. โรงแรมเนคก้าไรเฌอ อาคารปฏิบั ติการพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์  (BSc) 
รอบเย็น เวลา 17.30 – 18.00 น. อาคารปฎิบัติการพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ BSc 
โรงแรมเนคก้าไรเฌอ 

 
 (ส าหรับผู้ที่พักอพาร์ทเม้นท จะมีรถรับ – ส่ง มาจากอพาร์ทเม้นท เพ่ือมารอขึ้นรถ ณ โรงแรมเนคก้า
ไรเฌอ)  
 
 
 
 


