
                                               
 

 
 
 

ประกาศ 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์โอลิมปิกวชิาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีและ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รว่มกับ 

มูลนธิสิ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศ์ึกษาในพระอปุถัมภส์มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

 เรื่อง   แก้ไขประกาศการคดัเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรยีมนักเรยีนไทยไปแข่งขันคณติศาสตร์ วทิยาศาสตรโ์อลิมปิก 
ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่21 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

--------------------------------- 
 คณ ะกรรมการอ าน วยการศู น ย์ โอลิ มปิ ก วิ ช าการ  ส อวน . คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ และ เท ค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                
ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์                          
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีความประสงค์จะคัดเลือก
นักเรียนเข้าอบรม เพ่ือเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์                 
โดย ก าหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนใน
ระดับโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

สาขาวชิา จ านวน (คน) สถานที่อบรม 
คณิตศาสตร์ 40  

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

คอมพิวเตอร์ 40 
ฟิสิกส์ 40 
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) 35 
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) 35 
เคม ี 40 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ชีววิทยา 40 
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1. ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
 1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในสาขาที่สนใจ พัฒนาทักษะชีวิต  
เชาว์ปัญญา และได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างจังหวัด 

1.2 นักเรียนมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิชาละ 6 คน 
 1.3 นักเรียนมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศ เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ 
 1.4 นักเรียนมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอกเมื่อได้รับ 
การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 
 1.5 นักเรียนมีสิทธิขอรับทุนเรียนดีทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 1.6 นักเรียนมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ ตามประกาศของ 
แต่ละสถาบัน 

2. การสมัคร การสอบคัดเลือก และการอบรมผูผ้า่นการสอบคัดเลือก  
 2.1 คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
  2.1.1 พ้ืนที่โรงเรียนที่มีสิทธิสอบ  
    ผู้สมัครสอบ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
และมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และพัทลุง  
  2.1.2   ระดับชั้นของผู้สมัครสอบ  
   2.1.2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 
   2.1.2.2 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 

2.1.2.3 สาขาวิชาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 ในปีการศึกษา 2563 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2550 

2.1.2.4 สาขาวิชาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2563 ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป 
  2.1.3 มีสัญชาติไทย 
  2.1.4 ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่าย 
  2.1.5 สามารถที่จะเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และพร้อมที่จะไปแข่งขันในระดับชาติได้ 
เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ 
  2.1.6 นักเรียนที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับชาติ สามารถเข้าร่วมการอบรม
ดังนี้ 
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   1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์เข้าอบรมโดยไม่ต้องสมัครและสอบคัดเลือก แต่ต้องยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าอบรมก่อนวัน
ประกาศผลสอบ 
   2. สาขาคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถเลือกยืนยันสิทธิ์เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ไปแข่งขัน
ระดับชาติในปีการศึกษา 2563 ได้โดยไม่ต้องสมัครสอบคัดเลือก และไม่ต้องเข้ารับการอบรมในปีการศึกษา 2563 แต่ต้อง
ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ ซึ่งจะประกาศให้ผู้ได้รับการพิจารณามารายงานตัว หรือสมัครสอบเข้าอบรมในปีการศึกษา 
2563 โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  

  3. สาขาวิชาฟิสิกส์  ให้ตัวแทนศูนย์เข้าสมัครสอบคัดเลือกตามปกติ กรณีสอบผ่านเกณฑ์        
จะได้รับสิทธิไม่ต้องเข้าอบอรม แต่จะต้องมาเข้าสอบพร้อมกับผู้อบรม เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ 6 คน 

  4. สาขาวิชาดาราศาสตร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ที่ ได้คะแนนล าดับที่  1-10               
ของการอบรมค่าย 2 ในปีการศึกษา 2562 จะได้รับโควตาพิเศษเข้าอบรมดาราศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่
ต้องสอบคัดเลือก แต่ต้องเข้าอบรมที่ศูนย์เดิมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น หากนักเรียนย้ายโรงเรียนไปเข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ามพ้ืนที่ศูนย์จัดอบรม จะไม่ได้รับสิทธิ์โควตาพิเศษดังกล่าว โดยจะให้โควตาพิเศษเพียง 1 ครั้ง 

  นักเรียนสาขาวิชาดาราศาสตร์ตัวแทนศูนย์  6 คน ทั้ งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ                   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2562 สามารถแจ้งสิทธิ์เพ่ือเข้าสอบกับผู้อบรม เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน
ศูนย์ 6 คน โดยไม่ต้องเข้าอบรม สามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ที่ประธานสาขาวิชาดาราศาสตร์ก่อนวันสุดท้ายของการจัดอบรม 
   5. สาขาวชิาชีววทิยา 
   - นักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 ได้โดย
ไม่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งมูลนิธิ สอวน. จะท าประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ และส่งรายชื่อแจ้งศูนย์ สอวน. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   - นักเรียนที่เข้าอบรมค่าย 1 แต่สอบไม่ผ่านค่าย 2 สามารถขอใช้สิทธิ์สอบท้ายค่าย 2 ได้โดย              
ไม่ต้องเข้ารับการอบรมค่าย 1 ใหม่อีกครั้ง หรือจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 ของปีถัดไปอีกครั้งหนึ่งได้                
ทั้งนี้การได้รับสิทธิ์ทั้งสองกรณี จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย์ สอวน. นั้น ๆ 
ก่อน อย่างไรก็ตามนักเรียนจะเข้ารับการอบรมค่าย 1 ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  
   - นักเรียนที่เข้าอบรมค่าย 2 แต่ไม่สามารถสอบผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ไปแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ จะไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 หรือค่าย 2 ใหม่ได้ แต่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบ
ท้ายค่าย 2 เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติในปีถัดไปได้ ทั้งนี้การได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย์ สอวน. นั้น ๆ ก่อน  
   - นักเรียนที่เข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท.  
ไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 หรือค่าย 2 ใหม่ได้ แต่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบท้ายค่าย 2 เพ่ือรับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนศูนย์ฯ ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในปีถัดไป ทั้งนี้การได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของศูนย์ สอวน. นั้น ๆ ก่อน ทั้งนี้นักเรียนจะเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
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   - นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมที่ สสวท.  แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย 4 คน ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ มูลนิธิ สอวน. จะพิจารณาสิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด จ านวน 
10-15 คน ไปเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในปีถัดไปตามความเหมาะสม ซึ่งมูลนิธิ สอวน. จะท าประกาศให้
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ เพ่ือส่งรายชื่อแจ้งศูนย์ สอวน. เจ้าภาพต่อไป ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับชาติได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

2.1.7 นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หากตรวจสอบพบในภายในหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้า
อบรม ทั้งนี้ให้การตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ สอวน. เป็นที่สิ้นสุด 

 2.2 การสมัคร 
  2.2.1 สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.posn.sat.psu.ac.th/ เท่านั้น 
  2.2.2 การสมัครสอบเพ่ือเข้าอบรม ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย สามารถสมัครรวมกันได้ไม่เกิน 2 
สาขาวิชา โดยเรียงล าดับตามความต้องการที่จะเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาผลสอบคัดเลือกตามล าดับ
ที่เลือกเป็นส าคัญ  
  2.2.3 กรอกข้อความให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง  
  2.2.4  ค่าสมัครสอบสาขาวิชาละ 100 บาท 

       2.3 การช าระเงนิค่าสมัคร ท าได้ 2 วธิ ี
  วธิทีี ่1 ช าระเงินรายบุคคลผ่าน Mobile Banking หรือ ATM ทุกธนาคาร  

  2.3.1  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน จากระบบการรับสมัคร 
  2.3.2    ผู้สมัครช าระเงินผ่าน Mobile Banking หรือ ATM ทุกธนาคาร  
  2.3.3 ผู้สมัครเก็บหลักฐานการช าระเงิน 
  2.3.4  ผู้สมัครสามารถ ตรวจสอบการช าระเงินได้ที่ระบบการรับสมัครในวันท าการถัดไป 
   วธิทีี่ 2 ช าระเงินเป็นกลุ่ม  
  2.3.5 ครูผู้รับผิดชอบ ท าการลงทะเบียนที่เว็ปไซต์ http://www.posn.sat.psu.ac.th/school.php   

เลือกเมนู “ส าหรับโรงเรียน” เพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้ส าหรับโรงเรียน 
  2.3.6 เลือกเมนู “สร้างใบน าช าระเงิน” เลือกรายชื่อนักเรียนที่ช าระเงิน และพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

2.3.7 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 704-300431-6 ชื่อบัญชี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี 

 2.3.8 เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน” แล้วแนบไฟล์หลักฐานการช าระเงิน 
2.3.9 ตรวจสอบการช าระเงินได้ที่ระบบการรับสมัครในวันท าการถัดไป 
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  ก าหนดการสมัคร     
ล าดับ ขั้นตอน วนัที ่ หมายเหต ุ

1 ลงทะเบียนและสมัคร  
1 ตุลาคม –  5 พฤศจิกายน 2563 

นักเรียน
สามารถ
ปรับปรุง 
แก้ไข ข้อมูล
ด้วยตนเองได้ 
จนกว่าจะ
ช าระเงิน 

2 ผู้สมัครปรับปรุง/ แก้ไขข้อมูล  ด้วยตนเอง 
3 นักเรียนพิมพ์ใบช าระเงิน 

5 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563 
4 ช าระเงินค่าสมัคร 
5 เจ้าหน้าที่บันทึกการช าระเงิน   5 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563 
6 ตรวจสอบการช าระเงิน 6 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563 
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ ิ์สอบ 20 พฤศจิกายน 2563 
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

2.4 เนื้อหาในรายวิชาที่จะสอบ 
  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามที่ สอวน. 
ก าหนด สามารถดูได้จาก https://www.posn.or.th/archives/2571 
  ส่วนสาขาวิชาดาราศาสตร์ ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 
  ม.ต้น 
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 – 3 และความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ม.ปลาย 
  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (เราขาคณิต ตรีโกณมิติ การแก้สมการ การแยกตัวประกอบ เป็นต้น) 
  การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น                   
  และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
หมายเหตุ : ส าหรับวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนน าดินสอ 2B เพ่ือใช้ในการระบายค าตอบ 

3. สนามสอบ  
   จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
   จังหวัดยะลา  โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา 
   จังหวัดนราธิวาส  โรงเรียนนราสิกขาลัย 
   จังหวัดพัทลุง  โรงเรียนพัทลุง 
   จังหวัดสตูล  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ์
       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
   หมายเหตุ: นักเรียนมีสิทธิในการเลือกสอบ ณ สนามสอบใดก็ได้ 
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4.  ก าหนด วัน เวลาสอบ 
วนั เดือน ปี เวลา วชิา 

วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
เวลา 13.00 – 16.00 น. เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ 

            
5. การประกาศผลสอบ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564  ที่เว็บไซต์  http://www.posn.sat.psu.ac.th และ 
http://www.posn.sci.tsu.ac.th ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาผลสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา 
และล าดับการเลือกสาขาวิชาของผู้สมัคร 

6. การยืนยันสิทธิ 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์  
http://www.posn.sat.psu.ac.th/ พิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์ส่งมายังศูนย์ สอวน. ที่รับผิดชอบ ในแต่ละสาขาวิชา ภายในวนัที ่3 
มีนาคม 2564  มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ในการเข้าอบรมค่าย 

  ส าหรับนักเรียนที่ต้องเข้าการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ในระหว่างอบรมเข้าค่าย ขอให้นักเรียนประสานงาน
กับหน่วยฝึกหรือศูนย์ นศท. ที่ต้องไปฝึกด้วย เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเอง 

7. การเข้าค่ายฝึกอบรม 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเข้าค่ายฝึกอบรม ณ ศูนย์ สอวน. ตามช่วงเวลา ดังนี้ 

สาขา สถานที่อบรม วนัอบรม 

  คณิตศาสตร์  
  คอมพิวเตอร์  
  ฟิสิกส์  
  ดาราศาสตร์ ม.ต้น และ 
  ดาราศาสตร์ม.ปลาย 

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี   

เมษายน-พฤษภาคม 2564 

  เคมี และ ชีววิทยา 
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   

เมษายน-พฤษภาคม 2564 

 
   เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมค่ายแล้ว ศูนย์ สอวน. จะสอบคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ม. ต้น และ ม. ปลาย สาขาวิชาละ 6 คน  เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมการเข้า
แข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ณ สถาบันที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละสาขาวิชาต่อไป  
  

http://www.sat.psu.ac.th/
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    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมจะบริการอาหาร และ 
ที่พักตลอดการอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบบเหมาจ่ายเที่ยวไป-กลับ จากโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรม 

        ประกาศ   ณ  วันที่    29  กันยายน พ.ศ. 2563 
                                                                                              
      
                                  
 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม) 
                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
  


