
 

  

 

 

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศูนย์ สอวน. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี 

1 ด.ช. วีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ ม.3/1 

2 นายจิรภัทร ตระการกิจนุกูล ม.5/1 

3 นางสาวอภิชญา ทองค า            ม.5/4 

4 นางสาวตัสนีม มู่เก็ม            ม.5/1 

5 นายนพรุจ คงแก้ว            ม.3/1 

6 นายนาบีล อมฤตบุตร            ม.3/1 

7 นายธนวิชญ์ ธนัตวรานุกูล  ม.3/3 

8 นายเดชาธร ชูช่ืน            ม.3/1 

9 ด.ช. อัครชัย ยงสุวรรณกุล  ม.3/1 

10 ด.ช. เมธัส บุญแช่มพร            ม.1/1 

11 ด.ช. พงศ์อมร แก้วอุพัย  ม.3/2 

12 นายพัชรพล แซ่หลิน            ม.3/1 

13 นายฟาริส หลังเศษ            ม.4/4 
 

        ขอแสดงความยินดี 
 

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ศูนย์ โรงเรียนขยายผล 
สอวน.  โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา 
         1.นายยุทธพิชัย เย่ียงยุทธพิชัย            ม.4/1 

2.เด็กหญิงณนิจพิชญาป์ รัตนน์โชควัฒนา  ม.3/3 
3.นายฐานนันดร แผนมุนินทร์            ม.5/6 
4.นายชัชพิมุข หมาดแท่ง                      ม.5/3 
5.นายสรัช อั้นเต้ง                      ม.5/1 
6.ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข ม.4/1 
7.นายซอฟรอน วฒุิโรจนธาดา ม.4/4 
8.ด.ช.วงศธร จรัสวิโรจน์ ม.3/2 
9.นางสาวนภสร เกษมสถิตย์วงศ์ ม.5/3 
10.นายนาวาวี ยุทธสะอาด ม.4/1 
11.นางสาวกันตพร สังข์ทองจีน ม.5/5 
12.นางสาวบีบีฟาฎีมี มูนะ ม.5/3 
13.นางสาวจิตรางคฑา สิทธิชัย ม.5/1 
14.นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ม.5/4 
15.นางสาวบัซลาอ์ หยีราเหม ม.5/1 
 

ขอแสดงความยินดี 
 

3.   สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน.  
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

1.นายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ ม.5/1 
2.นายปฏิยุทธ์ หวังทอง    ม.5/5 
3.นางสาวเบญจมาศ เลิศวัฒนาวณิช ม.4/6 
4.นางสาวสิรภักดิ์ศร เผือกผ่อง ม.5/4 
5.นายฟานีล   นนทรีย์ ม.5/4 
6.นายอดิศร ขู่ซุ่ยหลี ม.5/2 

          ขอแสดงความยินดี 
 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ โรงเรียนนราธิวาส 

1.นายชญานันท์ เปรมปรีดี ม.5/6 

2.นางสาวพันธิสา ปานแขวง ม.5/1 

3.ด.ญ.นฤมินทรา พันธ์ยานุกูล ม.3/1 

4.นางสาวปุณญิศา เสริมสุข ม.5/2 
 

          ขอแสดงความยินดี 
 

รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ครั้งท่ี 20 ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 86 คน มีดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน.  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

1.นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ม.5/4 
2.นางสาวกมลชนก เรืองอร่าม ม.5/1 
3.นายอัฟนัน เดหน ิ ม.5/1 
4.นางสาวกลอเรีย อาหมัน ม.4/1 
5.นางสาวนูรซูฮาดา แวสะมะแอ ม.5/1 
6.นายจิรภัทร ด่อล่าห์            ม.4/1 
7.นายพณิชพล โรจน์ชาญชัยกุล ม.4/2 
8.ด.ช.ปานระพี ปานด า           ม.3/1 
9.นางสาวกัญญาญัฐ จันทร์คง ม.4/1 
10.นางสาวเฟิร์น ดลภัค พิริยะไทย ม.4/1 
11.ด.ญ.อันนา หลงไหม              ม.2/1 

12.นางสาวภัทราพร โต๊ะเหล็ม ม.4/1 
13.นางสาวณัชชา คงแก้ว           ม.4/2 
14.นายกีรติ โภคาศิริสิน           ม.4/5 
15.นายกฤติน คุณอารี           ม.4/1 

6. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี 
          1.ด.ญ.ไอร์รดา อาบู ม.2/1 

2.ด.ญ.ณัฐธิดา หวันสมัน ม.3/3 
3.ด.ญ.โนรฟาตีมิ อารงค์ ม.2/1 
4.ด.ญ.อาวณีย์ อิสลามกุล ม.2/1 
5.ด.ช. อิรฟาน ปาทาน ม.2/3 
6.ด.ญ.กชพร บุญเลิศ ม.2/1 
7.ด.ช.อลิฟ อามีเราะ ม.2/2 
8.ด.ช.พัชชนม์ บุญช่วย ม.1/1 
9.ด.ญ.นัจญมา เกศา ม.2/3 
10.ด.ญ.ภริม บุญเพิ่ม ม.2/3 
11.ด.ช.ฟูรซาน บาซอ ม.2/4 
12.ด.ช.อานัส สตาปอ ม.2/1 
13.ด.ช.อานัส สุยี ม.2/1 

7. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ สอวน.คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี 

1.นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ           ม.4/4 
2.นางสาวนินทร์นดา หมัดอาด้ า ม.4/2 
3.นางสาวดาราพรรณ โชติพันธ์ ม.5/3 
4.ด.ช. นรวิชญ์ มาลีวัด           ม.3/3 
5.นายวิชชา เล้ียงกิจพิพัฒน ์ ม.4/3 

8. สาขาวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 

1.นางสาวกันติชา แก้วทอง         ม.4/1 
2.นายธนยศ จุลภักดิ์           ม.5/4 
3.นางสาวมินฟิตา แหอหลี ม.5/5 
4.นายธัชกร เท่ียงบุญกุล            ม.4/4 
5.นางสาวกัลยา กาญจนส าราญวงศ์ม.5/6 
6.นายวรวีย์ เรืองจันทร ์            ม.5/2 
7.นางสาวนิสิตา นิกูโน            ม.4/4 

9. สาขาวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง 

1.นางสาวดาริญญา ใจแบ่ง ม.5/4 
 
 

 ขอแสดงความยินดี 

10. สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.  
โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 

1.นายพีรพล มะโนภักดิ ์             ม.5/4 
2.นางสาวฮุสนา อุเจ๊ะ             ม.5/1 
3.นางสาวกานต์พิชชา กุลโรจนสิริ  ม.5/1 
4.นางสาวปุณษร พัฒนปรีชาเสถียร ม.5/4 
5.นายธีร์ธนนิ ตุกังหัน             ม.4/4 
6.นายณัฐภูมินทร์ มาลินี             ม.5/1 
7.นางสาวรุซมา หมาดโต๊ะซ๊ะ  ม.5/6 

 


