
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ณ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

  **************** 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ศูนย์ส่วนภูมิภาค (มูลนิธิ สอวน.) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ฯ ให้จัดค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิก
วิชาการ 5 สาขา  โดยมีสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเตรียม
ความพร้อม และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอประกาศการรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรบโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 5 สาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  รายละเอียดก าหนดการ รับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 
วัน / เดือน /ปี รายละเอียด 

20 มิถุนายน – 31  กรกฎาคม  2565 ระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  

                                      สแกน QR Code 

   
 

20 มิถุนายน -  31  กรกฎาคม  2565 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ตามเอกสารใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เข้าบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ “โอลิมปิกวิชาการ” เลขที่บัญชี 
565-3-02607-3 เท่านั้น 

8 สิงหาคม  2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือก เลขที่นั่งสอบ และสถานทีส่อบ   
ที่เว็บไซต์  https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp 
หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อ เจา้หน้าที่ คุณเสาวรส  สวุรรณโณ email : 
saowarot.s@psu.ac.th   ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  หากพ้นก าหนดจะถือว่า
สละสิทธิใ์นการแก้ไขข้อมูล 

28  สิงหาคม  2565 การสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศูนย์สอบ พร้อมกันทั่วประเทศ 
 

mailto:saowarot.s@psu.ac.th


วัน / เดือน /ปี รายละเอียด 
19  กันยายน  2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ผา่นเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ที่เว็บไซต์  

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  
20 – 23  กันยายน  2565 ผู้สอบผา่นการคัดเลือก ยืนยนัเข้ารับการอบรมค่าย ที่เว็บไซต์  

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ 
3 – 31 ตุลาคม  2565 นักเรยีนเข้ารับการอบรมค่าย 1  โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์อบรม สอวน.  

*  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม* 

รายละเอียดก าหนดการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศูนย์สอบ 

วันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2565 
เวลาสอบ สาขาวิชา 

09.00 – 12.00 น. ชีววิทยา/คณิตศาสตร ์
13.00 – 16.00 น. เคมี/ฟิสิกส์/คอมพิวเตอร์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 2.1  ผู้สมัครจะต้องนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้ สงขลา ตรัง 
กระบี่ พังงา และภูเก็ต   

 2.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

สาขา คุณสมบัติ จ านวนรับ 
เคมี  

ก าลังศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 – 5 
70 คน 

ชีววิทยา 70 คน 
ฟิสิกส ์ 70 คน 

คณิตศาสตร ์ ก าลังศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 – 5 70 คน 
คอมพิวเตอร์ 70 คน 

2.3  มีสัญชาตไิทย และมีความรับผิดชอบ/ความขยันหมัน่เพียร ความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม 
2.4  ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการอบรม 

3.  วิธีการด าเนินการสมัคร และ เงื่อนไขการสมัคร 

 3.1   ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่         
20 มิถุนายน – 31  กรกฎาคม  2565  ที่เว็ปไซต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/   

 3.2  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัคร ตามรายการที่ระบุให้ครบถ้วน ตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครสอบ 
โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ 

 3.3  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา ซึ่งการสอบแต่ละสาขาวิชาจะต้องมี เวลาสอบที่ไม่ตรงกัน 
ตามตารางสอบ  

 3.4  หากต้องการสมัคร 2 วิชา จะต้องท าการสมัคร 2 ครั้ง (โดยการสมัครจะต้องสมัครครั้งละ 1 สาขาวิชา 
และการช าระเงินของแต่ละสาขาวิชา)   
 3.5 ผู้สมัครเลือกโรงเรียนศูนย์สอบ และสาขาวิชาสอบ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูล ก่อนการ
พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมการสอบ หากบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของศูนย์สอบ 
และสาขาวิชาสอบ ที่ออกใบช าระค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบไปแล้วได้   



 หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องท าการติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ด าเนินการยกเลิกใบสมัครดังกล่าวก่อน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถ
ด าเนินการสมัครใหม่ได้ ทั้งนี้ การยกเลิกใบสมัครจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใบสมัครก่อนหน้านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  

รายละเอียดศูนย์สอบ 
จังหวัด โรงเรียนศูนย์สอบ 
สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
กระบี่ โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล 
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

 3.6 ผู้สมัครจะต้องเลือกศูนย์อบรมค่าย 1 ได้ทัง้ 2 อันดับ โดยมีรายชื่อศูนย์อบรมดังนี้ 

ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชา ศูนย์อบรมโรงเรียนที่ 1 ศูนย์อบรมโรงเรียนที่ 2 

เคมี อ ามาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ จุฬาภรณราชวทิยาลัย จ.ตรัง 
ชีววิทยา ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 
ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สภาราชนิี จ.ตรัง 

คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ  จ.ตรัง ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 
คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 

 3.7  การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อพิมพ์ใบสมัคร พร้อมใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าธรรมเนี ยมการสอบ 
ทั้งนี้ ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียดใบสมัคร ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาที่สอบ ศูนย์สอบ ให้ครบถ้วน 
 3.8  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คน
ละ 100 บาท ต่อ 1 วิชา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางธนาคาร) เพื่ อเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี คณะ
วิทยาศาสตร์ “โอลิมปิกวิชาการ” เลขที่บัญชี 565-3-02607-3   (ไม่อนุญาตให้ช าระผ่านตู้เอทีเอ็ม  หรือ ระบบ 
online banking) จะต้องพิมพ์เอกสารช าระค่าสมัครโดยปรากฎข้อมูล Ref 1 (เลขบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ) และ 
Ref  2 (เลขที่ใบสมัครสอบ) จากระบบเท่านั้น เพื่อน าไปช าระเงินค่าสมัคร พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
การช าระเงิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  - 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น และจัดเก็บ
หลักฐานการช าระเงินส าหรับการยื่นก่อนการเข้าห้องสอบ 
 หากนอกเหนือจากระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และทางศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในทุกกรณี 
 3.9  หลังจากช าระเงินเสร็จสิ้นแล้ว  จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขาวิชา และ ศูนย์สอบได้ 
ผู้สมัครจะต้องด าเนินการสมัครใหม่ในระบบ (ยกเว้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร เช่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ให้
ติดต่อศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 3.10 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงิน เลขที่ประจ าตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ และข้อมู ลห้องสอบ ให้
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินหลังจากช าระเงินแล้ว ภายใน 3 วันท าการ  ได้จากเว็ปไซต์  
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  ในกรณีที่ไม่พบข้อมูล หรือข้อมูลผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์ 
สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    
 
 



4. ก าหนดการสอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2565 
 

เวลาสอบ สาขาวิชา 
09.00 – 12.00 น. ชีววิทยา/คณิตศาสตร ์
13.00 – 16.00 น. เคมี/ฟิสิกส์/คอมพิวเตอร์ 

  
 หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสอบ ก่อนการเข้าห้องสอบ 

- บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้สมัคร 
-    บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ (เอกสารใบช าระเงินค่าสมัครสอบ ที่มีหลักฐานการรับช าระค่าสมัคร
สอบจากธนาคารและระบุสาขาที่สมัครสอบอย่างถูกต้อง)  

 5. สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

 รายละเอียดเนื้อหาส าหรับการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ได้ที่ เว็บไซต์ 
https://www.posn.or.th/archives/3700 

     รายละเอียดสถานที่สอบ  
 

จังหวัด โรงเรียนศูนย์สอบ 
สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 
กระบี่ โรงเรียนอ ามาตย์พานชินุกูล 
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาต ุ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ 

  5.1  ตรวจสอบข้อมูลสถานทีส่อบ เลขที่นั่งสอบ และแนวปฏิบตัิการสอบ ทางเว็บไซต์  
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ 

 5.2  ผู้สมัครสอบ จะต้องน าหลกัฐานมาแสดงก่อนการเข้าห้องสอบ  
หากไม่น ามาแสดงจะหมดสิทธิก์ารเข้าสอบ 
  5.2.1  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัครสอบ   
  5.2.2  หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการช าระเงนิ จากธนาคารไทยพานิชย์  
 5.3  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ 45 นาท ี
 5.4  อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ ได้แก่ ปากกาหมึกด า หรือน้ าเงิน (ส าหรับเขียนตอบ) ดินสอ (ใช้ส าหรับทด) 

ยางลบ น้ ายาลบค าผิด ไม้บรรทดั 

ไม่อนุญาตให้น ากระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าหอ้งสอบ และไม่อนุญาตให้
เอากระดาษทดของข้อสอบออกจากห้องสอบ ผู้ทีไ่ม่ปฏิบตัิตามถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ 

 

 

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/


 5.5  เข้าแถวเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 10 นาที และเข้าสอบเฉพาะสาขาวิชาที่สมัครสอบ  
ตามห้องสอบ และเลขที่นั่งที่สอบที่ระบุไว้เท่านั้น 
  5.6  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 15 นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
  

หมายเหตุ   ห้ ามทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด ผู้ ฝ่ าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบครั้ งนี้  
                และถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมค่ายตลอดไป 

6. เกณฑ์การคัดเลือก 

6.1  พิจารณาจากคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขา โดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อย 
6.2  กรณีของผู้สมัครสอบ 2 สาขา และได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 สาขา จะพิจารณาจากสาขาที่ผู้สมัครสอบ

เลือกเป็นอันดับที่ 1 
6.3  หากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าค่ายฝึกอบรม หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ ศูนย์ สอวน. แล้วนั้น

จะเรียกล าดับส ารองต่อไปทันที 

7. การยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย 

7.1  ผู้สอบผ่านและมสีิทธิ์เข้าคา่ยโอลิมปิกวชิาการ จะต้องยืนยนัสิทธิ์ ในการเข้ารับการอบรมในระหว่างวนัที่  
20 – 23  กันยายน  2565 ผา่นระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ 

  7.2  ในกรณีสละสิทธิ์ให้ยืนยันสิทธิ์ ในการสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  
https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ ภายในวันที่ 20 – 23 กันยายน 2565   

7.3  หากผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ด าเนินการตามข้อ 7.2 ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  การเข้าค่าย  

8. เงื่อนไขการเข้าค่าย  

 8.1 มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ 
 8.2 ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

8.3 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมค่ายสอวน. ในแต่ละสาขาวิชา ณ ศูนย์อบรม และจะต้องมีเวลาการเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดรบอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ และได้รับใบประกาศนียบัตร 
 8.4 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าพักตามที่ทาง ศูนย์อบรม จัดให้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุจะ
ถือว่า สละสิทธิ์ การเข้าค่ายทันที 
 8.5 กรณีที่นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่ายฯ แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมค่ายได้คณะกรรมการจะตัด
สิทธิ์การคัดเลือก เข้าร่วมค่ายฯ ในปีถัดไป (ยกเว้นกรณี ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ถึงคณะกรรมการภายในเวลาที่
ก าหนดก่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ เป็นลายลักษณ์อักษร) 
 
9. ในกรณีที่มีปัญหาต้องตีความหรือมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ประธานศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยถือว่าเป็นที่สุด  
 
10. รายละเอียดก าหนดการจัดอบรมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรม มี 2 ค่าย ดังนี้ 

     การด าเนินการค่ายที่ 1 จัดอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2565 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน/ศูนย์อบรม โดยพิจารณาจากการสอบคัดเลือก 
- สถานที่จัดอบรม จัดตามศูนย์อบรม สอวน.  ดังนี้ 

 

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/


ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 
 

สาขาวิชา ศูนย์อบรมโรงเรียนที่ 1 ศูนย์อบรมโรงเรียนที่ 2 
เคมี อ ามาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ จุฬาภรณราชวทิยาลัย จ.ตรัง 

ชีววิทยา ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 
ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สภาราชนิี จ.ตรัง 

คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ  จ.ตรัง ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 
คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 

     
  ค่ายที่ 2 การจัดอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2566 

- รับ 30 คน/สาขา  
- พิจารณาจากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมค่ายที่ 1 
- สถานที่จัดอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
 ได้ที่ https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp 

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  
    คุณเสาวรส  สุวรรณโณ   งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
        Email: saowarot.s@psu.ac.th   
    โทร: 074 – 288010 , 074 - 288114 (ในเวลาราชการ) 
      

 
 

   ประกาศ ณ วันที่   10    มิถุนายน   2565 
 
 
 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
               ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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