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4. รางวัลการประกวด 
          4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   5,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
4.4 รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ  500  บาท พร้อมเกียรติบัตร 

               รวม   12,000  บาท 
 
5.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
          5.1 ส่งใบสมัครเพ่ือเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ม.อ. 50ปี ส่งพลังความดี สู่
สังคม” พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 น้ิว 1 รูป ได้ที่มา
ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ.3 ตําบล คอหงส์ 
อําเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90112  
           5.2 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ 
50yearspsusciclip@gmail.com หรือส่งในรูปแบบ DVDมาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ.3 ตําบล คอหงส์ อําเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90112 ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2561 
           5.3 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนเมษายน2561 
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