
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 4/1 5 นายวงศธร จรัสวิโรจน ์ 4/1 
2 นายนเรศรินทร์ ธาตรีนรานนท์ 4/3 6 นายเกริกชัย ดีใจ 4/1 
3 นายพัชรพล แซ่หลิน 4/1 7 เด็กชายปัญญพัฒน์ อังสุภานิช 3/4 
4 นายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย 5/1 8 นายปญวัฒ จันทรจักษุ 4/1 

 
 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ 5/2 3 นายฟาริส หลังเศษ 5/4 
2 นางสาวนูรยันนะห์ เจ๊ะสอเหาะ 5/2    

 
3. สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นางสาวกันติชา แก้วทอง 5/1 3 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล 5/4 
2 นายพชรพงษ ์ ขวัญนิคม 4/4 4 นายชามิล  ยังปากน้ำ 4/2 

 
4. สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น  

1 นายธีร์ธนิน ตุกังหัน 5/4  
  

ปีท่ี 16 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลอืกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ครั้งที่ 21  

ประจำป ีพ.ศ. 2563 จำนวน 54 คน มีดังนี้ 



 

 

 

 

  

5.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายกฤติน คุณอารี 5/1 11 นางสาวกัญญาญัฐ จันทร์คง 5/1 
2 นางสาวทิพปภา เจนกุลประสูตร 4/1 12 นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว 5/1 
3 นางสาวจัยดาฮ์ ใบบิเด็น 4/1 13 นายนาวาวี  ยุทธสะอาด 5/1 
4 นางสาวสิรีธร  นวลแก้ว 4/1 14 นางสาวพิชญา  ชิณพงศ์ 4/2 
5 นายปานระพี ปานดำ 4/4 15 นายวัชร์นล จริงจิตร 5/6 
6 นางสาวโซฮารา มะหะหมัด 4/1 16 นายพณิชพล  โรจน์ชาญชัยกุล 5/2 
7 นางสาวภัคพสุฒม์  กันทรากรณ์ 4/1 17 นายชยพล  วงศ์ภูวรักษ์ 5/6 
8 นางสาวรัชฎา  แดงนุ้ย 5/1 18 นายดนัย  แสงบัวหมัด 5/6 
9 นายกรวิทย์  กอหลัง 4/5 19 นายกษิดิ์เดช  สุทธิพัฒน์อนันต์ 5/6 
10 เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช 3/2    

 
6. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ 2/1 5 เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงแต้ 2/2 
2 เด็กชายโนอาร ์มะหะหมัด 2/4 6 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์ 1/1 
3 เด็กหญิงซันวานี  หลังยาหน่าย 3/4 7 เด็กหญิงณัฐรินา  จิเหม 2/4 
4 เด็กหญิงศิรดา  ตรุระจิตต์ 1/3 8 เด็กหญิงนวลิน  แยบคาย 2/4 

 
7. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลายศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ 5/4 5 นางสาวฟิตดาว  หีมปอง 4/3 
2 นาย นรวิชญ์ มาลีวัด 4/2 6 นายเวสสาราช  ผาแก้ว 4/6 
3 เด็กชายฟูรซาน  บาซอ 3/4 7 นายรุดฟาน  ไมมะหาด 5/2 
4 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ 5/4 8 นายปิยะ  ปิอาตู 4/6 

 

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลอืกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ครั้งที่ 21  

ประจำป ีพ.ศ. 2563 จำนวน 54 คน มีดังนี้ 



   

 

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 4/1 4 นายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย 5/1 
2 นายนเรศรินทร์ ธาตรีนรานนท์ 4/3 5 นายวงศธร จรัสวิโรจน ์ 4/1 
3 นายพัชรพล แซ่หลิน 4/1 6 นายเกริกชัย ดีใจ 4/1 

 
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นางสาวนูรฎ์อัยมี่ย์ คอลออาแซ 5/2 2 นายฟาริส หลังเศษ 5/4 
 
3. สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นางสาวกันติชา แก้วทอง 5/1 2 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล 5/4 
 
4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายกฤติน คุณอารี 5/1 6 นายกรวิทย์  กอหลัง 4/5 
2 นายปานระพี ปานดำ 4/4 7 นายนาวาวี  ยุทธสะอาด 5/1 
3 เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช 3/2 8 นางสาวภัคพสุฒม์  กันทรากรณ์ 4/1 
4 นายณฐวรรธ  โพธิ์แก้ว 5/1 9 นางสาวกัญญาญัฐ จันทร์คง 5/1 
5 นายวัชร์นล จริงจิตร 5/6 10 นางสาวจัยดาฮ์ ใบบิเด็น 4/1 

 
5. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ 2/1 3 เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงแต้ 2/2 
2 เด็กชายโนอาร ์มะหะหมัด 2/4 4 เด็กหญิงซันวานี  หลังยาหน่าย 3/4 

 
6. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น 

1 นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ 5/4 5 นางสาวฟิตดาว  หีมปอง 4/3 
2 นาย นรวิชญ์ มาลีวัด 4/2 6 นายเวสสาราช  ผาแก้ว 4/6 
3 เด็กชายฟูรซาน  บาซอ 3/4 7 นายรุดฟาน  ไมมะหาด 5/2 
4 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ 5/4    

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2563  

จำนวน 32  คน มีดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 ด.ช.วงศธร จรสัวิโรจน์ 3/2 เป็นตัวแทนศูนย์ 
2 นายวีรภัทร อดิศักดิ์ภิรมย์ 4/1 เป็นตัวแทนศูนย์ 
3 นายยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย 5/1 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
4 นายนเรศรินทร์ ธาตรีนรานนท์ 4/3 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
5 นายพัชรพล แซ่หลิน 4/1 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
6 นายเกริกชัย ดีใจ 4/1 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 

 
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตาน ี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
1 นายฟาริส หลังเศษ 5/4 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
 
3. สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 นางสาวกันติชา แก้วทอง 5/1 เป็นตัวแทนศูนย์ 
2 นายธัชกร เที่ยงบุญกุล 5/4 เป็นตัวแทนศูนย์ 

 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 นายกฤติน คุณอารี 5/1 เป็นตัวแทนศูนย์ 
2 นายกรวิทย์  กอหลัง 4/5 เป็นตัวแทนศูนย์ 
3 นายปานระพี ปานดำ 4/4 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
4 เด็กชายวรภพ  พงษ์พานิช 3/2 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
5 นางสาวโซฮารา มะหะหมัด 4/1 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 

5. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรป์ัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 เด็กชายโนอาร ์มะหะหมัด 2/4 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 

รายชื่อนักเรียนทีผ่า่นการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 3 ครั้งที่ 21  

 ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน  20 คน มีดังนี ้
 



 

 

 

6. สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 

1 นาย นรวิชญ์ มาลีวัด 4/2 เป็นตัวแทนศูนย์ 
2 นายณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ 5/4 เป็นตัวแทนศูนย์ 
3 เด็กชายฟูรซาน  บาซอ 3/4 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
4 นายรุดฟาน  ไมมะหาด 5/2 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 
5 นายวิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ 5/4 ผ่านเกณฑ์ค่าย 2 

รายชื่อนักเรียนทีผ่า่นการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 3 ครั้งที่ 21  

 ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน  20 คน มีดังนี ้
 


