
วัน - เวลา / รายการแขงขัน ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน หมายเหตุ

วันจันทรที่  19  สิงหาคม 2562

 ตอบปญหาคอมพิวเตอร   ม.ปลาย เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน  3  คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 07.30 - 07.45 น.   (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  08.00 - 08.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  08.30 - 09.30 น.

 ตอบปญหาคณิตศาสตร    ม.ตน เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 07.45- 08.15 น.   (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  08.30 - 09.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  09.30 - 10.30 น.

   ตอบปญหาเคมี ม.ปลาย เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 08.30 - 09.00 น.  (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  09.30 - 10.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  10.30 - 11.30 น.

   ตอบปญหาวิทยาศาสตร ม.ตน เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 09.30 - 10.00 น.   (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  10.30 - 11.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  12.30 - 13.30 น.

   ตอบปญหาฟสิกส   ม.ปลาย เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 10.30 - 11.00 น.   (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  11.30 - 12.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  13.30 - 14.30 น.
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วัน - เวลา / รายการแขงขัน ประเภท เงื่อนไขเพิ่มเติมในการแขงขัน หมายเหตุ

วันจันทรที่  19  สิงหาคม 2562

  ตอบปญหาคณิตศาสตร ม.ปลาย เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 12.30 - 13.00 น.   (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  13.30 - 14.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  14.30 - 15.30 น.

   ตอบปญหาชีววิทยา  ม.ปลาย เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 3 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)               เวลา 13.30 - 14.00 น.    (สถานที่ลงทะเบียนและสอบแขงขันจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง)

(สอบรอบคัดเลือก)       เวลา  14.30 - 15.30 น.

(แขงขันรอบชิงชนะเลิศ) เวลา  15.30 - 16.30 น.

   การประกวดแขงขันวาดภาพโดยใชโปรแกรม Paint  ม.ตน เดี่ยว โรงเรียนละไมเกิน 2 คน รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)      เวลา 08.00 - 08.45 น.   (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3  ตึกตัวยู)
(แขงขัน)          เวลา  09.00 น.     (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3  ตึกตัวยู) (รับสมัครเพียง 40 คน เทานั้น)

   แขงขันทักษะปฏิบัติการชีววิทยา  ม.ปลาย ทีม โรงเรียนละไมเกิน 1 ทีม รับสมัครถึงวันที่ 7 ส.ค. 62

(ลงทะเบียน)      เวลา 08.30 - 09.00 น.    (สถานที่ลงทะเบียนจะประกาศใหทราบทางเว็บไซตอีกครั้ง) (ทีมละ 2 คน)
(แขงขันปฏิบัติการ)    เวลา  09.30 น. เปนตนไป    (หองปฏิบัติการชีววิทยา 3  ศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง) (รับสมัครเพียง 20 ทีม เทานั้น)

1.)  คณะกรรมการตัดสินแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิทธิ์ขาด 

2.)  เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขัน  ผูเขารวมแขงขันทุกคนสามารถพิมพเกียรติบัตรไดดวยตนเอง

3.)  ขอใหตรวจสอบ คํานําหนาชื่อ และ ชื่อ-สกุล  ของผูเขาแขงขันใหถูกตองเพื่อมีรายชื่อถูกตองในเกียรติบัตร
4.)  รับสมัคผานเว็บเทานั้น  โดยสมัครไดที่  website : www.surat.psu.ac.th  ภายในวันที่  7 สิงหาคม 2562    และตรวจสอบรายชื่อผูสมัครผานเว็บไดทันทีหลังสมัครเสร็จสิ้น

(สอบถามเพิ่มเติมไดที่  คุณประกายแกว  โกวิทกิตติกุล  (prakaikaew.k@psu.ac.th)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   โทร. 0 7727 8886)

หมายเหตุ

 **  รับสมัครผานเว็บเทานั้น  กรณีที่ไมไดสมัครผานเว็บไซต  จะไมรับลงทะเบียนในวันแขงขัน **

** ถาผูสมัครมาไมทันเวลาในชวงของการลงทะเบียนในรายการที่สมัคร จะไมสามารถเขารวมการแขงขันในรอบตอ ๆ ไปของรายการนั้น ๆ **
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