
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่ 12/2561 
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก   

ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560   
 

.......................................................... 
 

         ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก 
ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์
โอลิมปิก (ม.ต้น และ ม.ปลาย) ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    
                บัดนี้  การด าเนินการคัดเลออกนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอประกาศ
รายชอ่อนักเรียนที่ เป็นผู้แทนศูนย์ค่ายเคมีโอลิมปิก  ค่ายฟิสิกส์ โอลิมปิก  ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก            
ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ต้น และ ม.ปลาย)  ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังมีรายชอ่อตามแนบประกาศนี้   
 
                   ทั้งนี ้ ขอให้นักเรียนผู้แทนศูนย ์กรอกข้อมูลใน “หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง” 
ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้  เพอ่อตอบรับการเข้าร่วมติวเข้มก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
ระดับชาติ ปีการศึกษา  2560  ต่อไป 
 

      ประกาศ ณ วันที ่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
        

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชริดา  ปุกหุต) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือแนบท้าย ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที ่12/2561 

เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก   
ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560  

         …………………………………………………………………………… 
 

ค่ายเคมีโอลิมปิก 
 

ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียน 

นางสาว สิริกร พลงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นาย สิทธา  สุนทราวาณิชกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นาย พงศ์พล  พรหมดวง เบ็ญจะมะมหาราช 

นางสาว มทินา  อัศวเมธาพันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 

นาย ชัยวัฒน ์ ชอบสาร จฬุาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นาย ชินวัตร  มุกดาพิพัฒน์กุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 
 

ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก 
 

ชื่อ – สกุล ชื่อโรงเรียน 
นางสาว บุษกร ไชยษา เบ็ญจะมะมหาราช 
นางสาว ชนิดา  คลังตระกูล เบ็ญจะมะมหาราช 
เด็กหญิง นรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็ง เบ็ญจะมะมหาราช 
นาย ทีปกร แพงเนตร ลออค าหาญวารินช าราบ 
นาย พรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ เบ็ญจะมะมหาราช 
นาย วรากร มุกดาประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

นาย กฤติพัฒน์ กฤตาคม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นาย รพีภัทร บุญสว่าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

เด็กชาย ภูชิสส ์ เกิดศิริ เบ็ญจะมะมหาราช 

เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช 

นาย พงศพัศ ประชุมแดง ลออค าหาญวารินช าราบ 

นาย ถิรธวัช ณรงค์การดี สตรีสิริเกศ 
 

 
ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

 

ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน 

นาย ประชา พรมท้าว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
นาย ชวกร เพียรท า เบ็ญจะมะมหาราช 

เด็กชาย ปุลวัชร ทัดเทียม ศรีสะเกษวิทยาลัย 

นาย วงศ์วริศ พันธ์เจริญ ศรีสะเกษวิทยาลัย 

นาย คุณานนต์ รัตนโกเศศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
นางสาว สุธาสิน ี วงค์ศรีชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 

ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ต้น) 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน 

เด็กหญิง สุชนกาญจน์ โคตท่าค้อ ยโสธรพิทยาคม 

เด็กหญิง กวินทรา วิเศษวงษา ศรีสะเกษวิทยาลัย 

เด็กหญิง กัญญาภัค เกตุกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

เด็กชาย นนทพันธุ์ สิทธิโชติเลิศภักดี อ านาจเจริญ 

เด็กหญิง ณัฐณี บุญหาญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

เด็กชาย ญาณภัทร อังฉกรรจ์ เขมราฐพิทยาคม 
 



 
ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ปลาย) 

 

ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน 

นาย กิตติศักดิ์ ภูมีศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นางสาว กิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นางสาว กมลกานต์ คนไว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

นาย วชิระ สุริยวงศ ์ ลออค าหาญวารินช าราบ 

นาย ภูมิสิทธิ์ สายโสภา ยโสธรพิทยาคม 

นาย ฐิติเทพ บุตรสาระ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 

ค่ายเคมีโอลิมปิก   
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณยี ์………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดออน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอาย…ุ….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มออถออ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล.์................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสอ้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2560 
       วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2561 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2561   ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2560 
       ระหว่างวันท่ี 11 - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
     ไม่อนุญาต เนอ่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงชอ่อ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่ม ี   1.2 ม ีคออ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกต ิออ่น ๆระบ.ุ...................... แพ้อาหารระบ.ุ......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางโทรสาร  ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561    
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4470  โทรสาร 0 4535 3417  
หรออ  0 4535 3422 
 
 



 
หนังสือยืนยนัและขออนญุาตผู้ปกครอง 

เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขนัและเข้าร่วมการแข่งขันโอลมิปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 
 ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก   

ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 
นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณยี ์………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดออน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอาย…ุ….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มออถออ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล.์................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสอ้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2560 
       วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม  2561    เดินทางเข้าที่พัก  ก่อนเวลา 12.00 น.   
       ตั้งแตว่ันท่ี 22 พฤษภาคม (13.00 น.) – 26 พฤษภาคม 2561 ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ    

ณ คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2560 
       ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2561  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
     ไม่อนุญาต เนอ่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงชอ่อ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่ม ี   1.2 ม ีคออ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกต ิออ่น ๆระบ.ุ...................... แพ้อาหารระบ.ุ......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางโทรสาร  ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561    
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
   อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4470  โทรสาร 0 4535 3417  
   หรออ  0 4535 3422 
 
 



 
หนังสือยืนยนัและขออนญุาตผู้ปกครอง 

เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขนัและเข้าร่วมการแข่งขันโอลมิปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 
 ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก   

ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 
นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณยี ์………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดออน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอาย…ุ….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มออถออ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล.์................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสอ้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2560 
       วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 (ก่อน 16.30 น.) เดินทางเข้าที่พัก   
       ตั้งแตว่ันท่ี 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ติวเข้มก่อนการแข่งขัน ณ คณะวทิยาศาสตร ์    
                                                                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2560 
       ระหว่างวันท่ี 5 – 9  พฤษภาคม  2561  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสมีา 
     ไม่อนุญาต เนอ่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงชอ่อ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่ม ี   1.2 ม ีคออ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกต ิออ่น ๆระบ.ุ...................... แพ้อาหารระบ.ุ......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางโทรสาร  ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561    
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
   อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4470  โทรสาร 0 4535 3417  
   หรออ 0 4535 3422 
 
 
 



 
หนังสือยืนยนัและขออนญุาตผู้ปกครอง 

เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขนัและเข้าร่วมการแข่งขันโอลมิปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 
 ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก   

ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 
นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณยี ์………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดออน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอาย…ุ….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มออถออ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล.์................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสอ้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขนั  ปีการศึกษา  2560 
       วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 (ก่อน 16.30 น.) เดินทางเข้าที่พัก        
       ตั้งแตว่ันท่ี 6 – 10 พฤษภาคม 2561    ติวเข้มก่อนการแข่งขัน ณ คณะวทิยาศาสตร ์   
                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2560 
       ระหว่างวันท่ี 19 – 22 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนออ 
     ไม่อนุญาต เนอ่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงชอ่อ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่ม ี   1.2 ม ีคออ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกต ิออ่น ๆระบ.ุ...................... แพ้อาหารระบ.ุ......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางโทรสาร  ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561    
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4470  โทรสาร 0 4535 3417  
 หรออ 0 4535 3422 
 

 



 
 

หนังสือยืนยันและขออนุญาตผู้ปกครอง 
เข้าค่ายติวก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 

ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  (........ม.ต้น)  (.......ม.ปลาย)  
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................................................. ผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว .............................................................................................. ........................................................................ 
ปัจจุบันก าลังศึกษา  ระดับชั้น ม.............. โรงเรียน.................................................................... ......................................... 
ต าบล.............................................................................อ าเภอ ........................................... ............................................... 
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณยี ์………....................…………….........................……………………… 
เกิดวันที.่........................ เดออน……………………….…….........…….พ.ศ....................ปัจจุบันอาย…ุ….........................………. ปี 
ที่อยู่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.............................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................ ................................... ............... 
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มออถออ.....................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง........ ....................................... 
ที่อยู่อีเมล.์................................................................................................................................. ......................................... 
ขนาดเสอ้อท่ีเหมาะสมกับนักเรียน (S M L XL)...................................................................... .............................................. 
 
เห็นสมควร 
     อนุญาต 
    1) เข้าติวเข้มก่อนการแข่งขัน  ปีการศึกษา 2560 
       วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 (ก่อน 16.30 น.)   เดินทางเข้าที่พัก  
       ตั้งแตว่ันท่ี  1 – 6 พฤษภาคม 2561    ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

ณ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
    2) เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดบัชาติ  ปีการศึกษา 2560 
       ระหว่างวันท่ี  7 – 12 พฤษภาคม  2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
     ไม่อนุญาต เนอ่องจาก ............................................................ ........................ ............................................................ 

 
ลงชอ่อ……………………………..…….…………. 
       (………………….…………….…………..) 
               ผู้ปกครองนักเรียน 

หมายเหตุ 
1. ท่าน มีโรคประจ า 1.1 ไม่ม ี   1.2 ม ีคออ.................................................................................................. 
2. อาหาร ( ) ปกต ิออ่น ๆระบ.ุ...................... แพ้อาหารระบ.ุ......................................................................... 
3. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และคา่อาหาร คณะ จะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 
4. โปรดตอบกลับทางโทรสาร  ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561    
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีฝ่่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท ์0 4535 3401- 4 ต่อ 4470  โทรสาร 0 4535 3417  
หรออ  0 4535 3422 
 


