
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก (ส ารอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  คา่ย 1  ปีการศึกษา 2564 

....................................................... 

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (ส ารอง) ยืนยัน
สิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1  
ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ศูนย์อบรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  

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

2. รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก (ส ารอง) เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม สาขาเคมี  สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
สาขาชีววิทยา  และสาขาฟิสิกส์  (เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 

สาขาวิชาเคมี มีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 4 คน จึงขอประกาศเรียกส ารองเพิ่มเติม 4 คน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. ด.ช.กฤษณบดินทร์ เหล็มสะ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 
2. นายธนบดี สอนไกรสิทธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาเคมี 
3. น.ส.ชนม์นิภา อินนุรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาเคมี 
4. นายภาคิน ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาเคมี 

 



สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 12 คน จึงขอประกาศเรียกส ารองเพิ่มเติม 12 คน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. น.ส.เขมพิชา เตมีรัตนรักษ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2. ด.ญ.ปราณปริยา เตชะชนะนันท์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ วรรละออ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ด.ญ.ศศิวิมล เด็นมาลัย ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
5. ด.ช.ภูวเดช ตันติสิทธิพร ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
6. ด.ช.ปัณณวิชญ์ วาณิชย์สุวรรณ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
7. ด.ช.ธนกร เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8. ด.ญ.มนัสนันท์ มูลสังข์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
9. ด.ช.ณภัทร ณพิชญ์กุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
10. นายกานต์นภัส จินดารัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
11. นายธนวิชญ์ สุวรรณวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
12. ด.ช.ปัณณวินท์ สารสินพิทักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 21 คน จึงขอประกาศเรียกส ารองเพิ่มเติม 21 คน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. น.ส.บุณยานุช จตุพิธพรจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. นายธีรวัต บุญกิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
3. ด.ญ.เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
4. ด.ช.รัฐนันท์ ข้องสาย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. น.ส.ณัชชา ว่องเกษตรสิน ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. ด.ญ.สิรีธร ไชยรัตน์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
7. น.ส.ปรารถนา แซ่ลิ่ม ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
8. ด.ญ.ภีมพิมล ปิ่นแก้ว ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
9. ด.ญ.สิริภัทร ศุขมณี ธิดานุเคราะห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
10. นายก้องภพ ติรัตนะประคม ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
11. น.ส.ชญานิศ ตันติพงศ์วิวัฒน์ สตรีภูเก็ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
12. ด.ช.ไชยวัฒน์ สงค์ศักดิ์สกุล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
13. ด.ช.ปพนวีร์ พงวิจิตรจินดา แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
14. ด.ช.ปัณณวิชญ์ วาณิชย์สุวรรณ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
15. นายปิติพัฒน์ วิจักขณ์เศรณี แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
16. ด.ช.พุทธรักษา รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
17. ด.ช.ธนกร เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
18. นายอภิภูษณุ พฤทธิ์พหล แสงทองวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
19. ด.ช.ณัฐธร ทองวงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
20. ด.ญ.รวงข้าว หะเทศ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
21. ด.ช.ศุภกฤษฎิ์ พิทักษ์วงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาชีววิทยา  มีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 6 คน จึงขอประกาศเรียกส ารองเพิ่มเติม 6 คน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. นายเทวฤทธิ์ เรืองสังข์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 
2. น.ส.ณัฏฐภัทร กอมณี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

3. น.ส.กัญญาภัค โสตถิพันธุ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยา 

4. น.ส.ธันยนิษฐ์ รักด า จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาชีววิทยา 

5. น.ส.ศรวดี นาคโทน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สาขาวิชาชีววิทยา 

6. ด.ช.สิรวิชญ์ กาญจนคีรีธ ารง แสงทองวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์  มีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 12 คน จึงขอประกาศเรียกส ารองเพิ่มเติม 12 คน  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 
1. นายต้นตะวัน มูสิกรังศรี มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. นายเด่นภูมิ ทองตะกุก มอ. วิทยานุสรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. ด.ช.กฤติน วุฒิเดชารัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. น.ส.กัลยกร ทองส่งโสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
5. น.ส.ชัญญานุช ปักษี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
6. น.ส.ลลิตภัทร ชูเชิด จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
7. นายวุฒิไกร ใจสมุทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
8. น.ส.กนกลักษณ์ บุญมี ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
9. น.ส.โศภิชากรณ์ นามสงวน ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิชาฟิสิกส์ 
10. นายอินทัช เลิศวนวัฒนา บูรณะร าลึก  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. นายชโย ทองชาติ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์ 
12. นายจักริน ศิริวงศ์วิบูลย์ มหาวชิราวุธ สาขาวิชาฟิสิกส์ 



จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเข้าค่าย เพ่ิมเติม  

ได้ที่เว็บไซต์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp และขอให้นักเรียนที่มี

รายชื่อ ยืนยันสิทธิ์ การเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม  2565 

(เท่านั้น) หลังจากนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าค่าย ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เว็บไซต์  https://forms.gle/KyKVcxzP2cDFXoCP6  หรือสแกน สแกน QR Code 

ประกาศ ณ วันที่ 3  มีนาคม  2565 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp
https://forms.gle/KyKVcxzP2cDFXoCP6

