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ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าคา่ยฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
        และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์(สอวน.) ประจําปีการศึกษา 2562 

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

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
ในเขตจังหวัดลพบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  นนทบุรี  ปทุมธานี 
เพ่ือเข้าค่ายฝึกอบรมน้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) 
ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.  สาขาวิชาที่จัดอบรม ในปีการศึกษา 2562 

 1.1  สาขาวิชาฟิสิกส ์
 1.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับสมัครและจัดอบรม โดยนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  
 โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 4210, 4220 เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th/ 
2.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 2.1  เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  
    สิงห์บุร ีอ่างทอง นนทบุร ีปทุมธานี  

 2.2  เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย ระดับช้ันตามที่กําหนด ดังน้ี 
 2.2.1  สาขาวิชาฟสิิกส ์ เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5  
 2.2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  
 2.3  มีสัญชาติไทย 

 2.4  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 2.5  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลกิภาพดี 
 2.6  สามารถเข้ารับการอบรมตลอดค่าย และเข้าพักในทีพั่กจัดให้เท่าน้ัน  
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3.  วิธีการสมัคร  
 3.1  สมคัรผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th โดยไม่ต้องส่งเอกสาร 
    ทั้งน้ี หลักฐานการสมัครใดๆ คณะวิทยาศาสตร์ จะเรียกเก็บเอกสารหลักฐานการสมัครเฉพาะนักเรียน  
    ทีผ่่านการคัดเลือกตามประกาศเท่าน้ัน  
 3.2  การสมัครสอบเพ่ือเข้าอบรม สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน และสามารถเลือกลําดับโรงเรียน 
    ขยายผลที่มคีวามประสงค์เข้ารับการอบรมได้ 2 ศูนย์ โดยให้ระบุลําดับความต้องการ 

3.3  ค่าสมัครสอบ 100 บาท โดยชําระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
   ต้ังแต่วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2562 เท่าน้ัน หากชําระเงินค่าสมัครสอบนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าว 
   จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบทุกกรณ ี
3.4  กรอกข้อความให้ครบถว้น ตามความเป็นจริง 
3.5  ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” 
3.6  รอประมาณ 3 นาที ข้อมูลการสมัครจะปรากฏในหน้า “ตรวจสอบรายช่ือผู้สมัคร”และจะมีอีเมล 
   ตอบกลับข้อมูลการสมัครและแบบชําระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ส่งไปยังอีเมลของผู้สมคัร 
   ที่ได้กรอกใหไ้ว้ในระบบ 
3.7  พิมพ์แบบชําระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ในอีเมลตอบกลับ ชําระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ 
      ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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4. กําหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และการเข้าคา่ยศนูย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ระยะเวลา กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ 

8 - 31  กรกฎาคม 2562  -รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร ์เท่านั้น http://www.sci.ku.ac.th 

9 – 31  กรกฎาคม 2562  -ชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร ์
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

16  สิงหาคม  2562 -ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ เลขประจําตัวสอบ 
สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ 

http://www.sci.ku.ac.th 

25  สิงหาคม  2562 
เวลา 13.00-16.00 น. 

-สอบข้อเขียน 
    - วิชาฟิสิกส์ 
    - วิชาคอมพวิเตอร ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
หรือ โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย จ.ลพบุร ี
(รายละเอยีดตามข้อ 5) 

20  กันยายน  2562 -ประกาศผลการสอบคัดเลือก http://www.sci.ku.ac.th 
23-25 กันยายน 2562 -ส่งแบบแสดงความจํานงการเขา้ค่าย  

(download   แบบฟอร์มจากเว็บไซต์  
http://www.sci.ku.ac.th ) 

ส่งโทรสาร  
(รายละเอียดจะแจ้งอีกคร้ังในวันท่ี 20 ก.ย.62) 
 

1 - 25 ตุลาคม  2562 
(อาจมีการเปล่ียนแปลง 
ตามความเหมาะสม) 

-เข้ารับการอบรม ค่าย 1/2562 -ฟิสิกส ์
   -ศูนย์โรงเรียน สอวน.ค่าย 1  
    ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุร ี
   -ศูนย์โรงเรียน สอวน.ค่าย 1 
    ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธาน ี 
        จ.ปทุมธานี 
-คอมพิวเตอร์ 
   -ศูนย์โรงเรียน สอวน.ค่าย 1 
    ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
     จ.นนทบุร ี
   -ศูนย์โรงเรียน สอวน.ค่าย 1 
    ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 

พฤศจิกายน 2562 -ประกาศผลสอบเพื่อเข้ารับการอบรม ค่าย 2/2562 เว็บไซต์   
http://www.sci.ku.ac.th 






