
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน พสวท.  ชั้นปีที่ 1 รับเพิ่มเติม   ประจ าปีการศึกษา 2565 

---------------------------------- 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  เพ่ือเข้ารับทุน พสวท .  ชั้นปีที่ 1 เพ่ิมเติม จ านวน 1 ทุน  ประจ าปี
การศึกษา 2565  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  1.1  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  และต้องมคีะแนนผลการเรียนที่ส าเร็จ 
        การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 
        สะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  GPAX ไมน่้อยกว่า 3.25 

      ทั้งนี ้ เมื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์,  
      เคมี-ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์ 
1.2  มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.3  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติด ี มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความตั้งใจที่จะท างาน 
      วิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
      ประเทศ 
1.4  เป็นผู้ทีไ่ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5  มีความตั้งใจเข้ารับทุน พสวท. และรับรองต่อโครงการ พสวท.ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าง 

               เต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับของโครงการ 
               พสวท. ที่มีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุนประการ 

 1.6  หากผู้สมัครเป็นนักเรียนมีผลงานการผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป หรือ เป็นผู้แทน

ประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT) หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้า

ร่วมกิจกรรมการประชุม นานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS) หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลการประกวด

โครงงานระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น งานประกวดโครงงานในโครงการ OBEC AWARDS, งาน Intel 

International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
2.2  ใบสมัคร 
2.3  ส าเนาใบระเบียนการศึกษา(ปพ.1)ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
2.5  ส าเนาเกียรติบัตร  ข้อ 1.6  จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
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3. ระยะเวลาการรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2565 
 
4. วิธีการสมัคร 

ผู้สมัคร  E-mail  ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครไปที่   คุณจินดารัตน์  อินทมะโน  
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ E-mail : jindarat.i@psu.ac.th  

 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  22  สิงหาคม  2565 โดยประกาศทางเว็บไซด์ 

 https://regis.sci.psu.ac.th/ 
 
6. การสอบสัมภาษณ์  
 การสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  24  สิงหาคม  2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 
7. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่  26  สิงหาคม  2565 โดยประกาศทางเว็บไซด์ 
https://regis.sci.psu.ac.th/ 
 
8. การรายงานตัวและท าสัญญารับทุนโครงการฯ 
 จะแจ้งรายละเอียด และก าหนดการ ภายหลัง 
 
9. ทุนการศึกษา 

รายการ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9,400 บาท/เดือน 
2. ค่าธรรมเนียม การศึกษา 36,000 บาท/ปีการศึกษา (18,000บาท/ภาค) 
3. ค่าหนังสือต ารา 5,000 บาท/ปีการศึกษา 
4. ค่าท าวิจัยในชั้นเรียน 10,000 บาท/ระดับการศึกษา 
5. ค่าคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท/ระดับการศึกษา 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ ณ วันที่     20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



ใบสมัครขอรับทุน พสวท.  (เพิ่มเตมิ)  ชัน้ปีที่ 1   ส่วนที่ 1 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ปีการศึกษา 2565 
 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว……………………………….……..................รหัสนักศึกษา…………........………….. 
ชั้นปีที่………...…....สาขาวิชาเอก…………………….………...…… อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………..……… 
อายุ...............ปี เพศ    ชาย  หญิง  สัญชาติ.................โทรศัพท์มือถือ............................................................ 
E-mail …………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวก  ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชื่อสถานที่................................................................................................................................................................. 

บ้านเลขท่ี……..……………...……..หมู่ที่…….……..………ซอย………………..…………………….…………..… 
ถนน………………..………………………………………………ต าบล……………..……………………………..……………………………… 
อ าเภอ……………………………………………………………………จังหวัด………………….………………………………………………… 
รหัสไปรษณีย์………………….……………โทรศัพท์(ท่ีติดต่อได้ในล าดับถัดไป)……………………………………………………… 
ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน…………………………………………..........จังหวัด…......…………… 
-  มีผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลี่ยสะสม เท่ากับ……………………… 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    เท่ากับ........................... 
-  ผ่านค่ายการอบรม หรือแข่งขันวิชาการ ทีไ่ดร้ับระหว่างศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ระดับพอใช้  ระดับดี  ระดับดีมาก 
 การสอบ O-NET    ไม่เคยสอบ  เคยสอบ ได้คะแนน........................ 
 การสอบอ่ืนๆ (ระบุ).................................................ผลคะแนน................................................... .............. 
 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆ   ภาษา...................................ระดับ  พอใช้  ดี  ดีมาก 
การร่วมกิจกรรมนักศึกษา   ไม่มี   มี (แนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบว่าข้อความใด
กล่าวเท็จ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับโทษทางวินัยนักศึกษา พักการศึกษา หรืออ่ืน ๆ ทุกกรณี 
 

ลงชื่อ……………….…………..…………………………….ผู้สมัครขอรับทุน 
   (…………………..………………………………………..) 
วันที่………..เดือน………..……….……พ.ศ……………… 

 
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 
ลงชื่อ……………….………..……………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 

(…………………………………………………………..) 
วันที่………..เดือน………..………พ.ศ……………… 

รูปถ่าย 1 น้ิว 


