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ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาคายฝกอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
        และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สอวน.) ประจําปการศึกษา 2565 

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

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบหมายจากมูลนิธสิงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) ใหเปนศูนยสวนภูมิภาคของโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียน 
ในเขตจังหวัดลพบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงหบุรี  อางทอง  นนทบุรี  ปทุมธานี 
เพ่ือเขาคายฝกอบรมนั้น 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เขาคายฝกอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สอวน.) 
ประจําปการศกึษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
1.  วิชาที่จัดอบรม ในปการศึกษา 2565 

 1.1  วิชาฟสิกส 
 1.2  วิชาเคมี 
 1.3  วิชาคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ วิชาคณิตศาสตร และ วิชาชีววิทยา ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ               
เปนผูรับสมัครและจัดอบรม โดยนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ โทรศัพท 0 2555 2000 
 ตอ 4210, 4220 เว็บไซต http://www.sci.kmutnb.ac.th/ 

2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1  เปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  
    สิงหบุรี อางทอง นนทบุรี ปทุมธานี  

 2.2  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือตอนปลาย ระดับชั้นตามที่กําหนด ดังนี้ 
 2.2.1  วิชาฟสิกส  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 – 5   
 2.2.2  วิชาเคมี  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 5   
 2.2.3  วิชาคอมพิวเตอร  เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5   
 2.3  มีสัญชาติไทย 

 2.4  เปนผูที่ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมโครงการ 
 2.5  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพดี 
 2.6  สามารถเขารับการอบรมตลอดคาย และเขาพักในที่พักจัดใหเทานั้น  
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3.  วิธีการสมัคร  
 3.1  สมัครผานระบบออนไลน ไดที่ http://www.sci.ku.ac.th โดยไมตองสงเอกสาร 

ทัง้นี้ หลักฐานตามคุณสมบัติของผูสมัคร คณะวิทยาศาสตร จะเรียกเก็บเอกสารหลักฐานการสมัคร    
เฉพาะนักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศเทานั้น  

3.2  กรอกขอความใหครบถวน ตามความเปนจริง 
3.3  ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตองครบถวน แลวกดปุม “สงขอมูล” 
3.4  รอประมาณ 3 นาที ขอมูลการสมัครจะปรากฏในหนา “ตรวจสอบรายชื่อผูสมัคร”และจะมีอีเมล 
   ตอบกลับขอมูลการสมัครและแบบชําระเงินผานธนาคาร (Bill Payment) สงไปยังอีเมลของผูสมัคร 
   ทีไ่ดกรอกใหไวในระบบ 
3.5  พิมพแบบชําระเงินผานธนาคาร (Bill Payment) ในอีเมลตอบกลับ ชําระเงินไดท่ีเคานเตอร 
      ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3.6  คาสมัครสอบสาขาละ 100 บาท โดยชําระผานเคานเตอร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2565 เทานั้น หากชําระเงินคาสมัครสอบนอกเหนือจากระยะเวลา
ดังกลาว จะถือวาการสมัครสอบเปนโมฆะ และศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมสมัครสอบทุกกรณี 

4. กําหนดการรับสมัคร การคัดเลือก และการเขาคายศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ  

สอบขอเขียนใน วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2565 

โดยแบงสถานท่ีสอบออกเปน 2 สนามสอบ  ตามเขตพ้ืนที ่ ดังนี ้

5.1  ผูสมัครจากโรงเรียนที่อยูในเขตจังหวัดอุทัยธานี  ชัยนาท  สิงหบุร ี ลพบุรี  สระบุร ี และอางทอง  

      ใหเขาสอบทีส่นามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี  

5.2  ผูสมัครจากโรงเรียนที่อยูในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ีปทุมธานี ใหเขาสอบทีส่นามสอบ 

      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (บางเขน) ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  

วันสอบใหแตงกายชุดนักเรียน แสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนมาแสดง ในการเขาสอบ 

เตรียมปากกา ดินสอดํา 2B ยางลบ ในการทําขอสอบ 

ระยะเวลา กิจกรรม 

4 กรกฎาคม ถึง  

5 สิงหาคม 2565 

-รับสมัครผานเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร เทานั้น http://www.sci.ku.ac.th 

-ชําระเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ ผานเคานเตอรธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

18 สิงหาคม 2565 -ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ 

28 สิงหาคม 2565 

เวลา 13.00-16.00 น. 

-สอบขอเขียน 

    - วิชาฟสิกส  วิชาเคม ี วิชาคอมพิวเตอร 

29 กันยายน 2565 -ประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 

29-30 กันยายน 2565 -สงแบบแสดงความจํานงการเขาคาย  

5-19 ตุลาคม 2565 -เขารับการอบรม คาย 1/2565 (รอดูประกาศอีกครั้ง) 

24 พฤศจิกายน 2565 -ประกาศผลการสอบคดัเลือกเขาอบรมคาย 2 

เดือน มีนาคม 2566 -เขารับการอบรม คาย 2/2565 (รอดูประกาศอีกครั้ง) 
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6.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที ่29 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต http://www.sci.ku.ac.th 

7.  จํานวนท่ีรับเขาอบรม  (รับเขาอบรมสาขาละ 70 คน) 

 7.1  วิชาฟสิกส   

ศูนย สอวน.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รับเขาอบรม 35 คน 

ศูนย สอวน. โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี รับเขาอบรม 35 คน 

 7.2  วิชาเคมี   

ศูนย สอวน. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี รับเขาอบรม 35 คน 

ศูนย สอวน. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับเขาอบรม 35 คน 

 7.3  วิชาคอมพิวเตอร   

ศูนย สอวน.โรงเรียนสตรีอางทอง จ.อางทอง รับเขาอบรม 35 คน 

ศูนย สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี รับเขาอบรม 35 คน 

8.  ระยะเวลาฝกอบรม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 วันที่ 5-19 ตุลาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูประกาศอีกครั้ง) 

9.  การเขาคายและอยูหอพัก 
 นักเรียนผูผานการคัดเลือกและตัวสํารอง ตองแจงความจํานงเขาคาย ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565             

โดยกรอกเอกสารแสดงความจํานง (download ไดจาก http://www.sci.ku.ac.th)  และ สงเอกสารมาที่  

อีเมลล sci-edu @ku.th  

10.  ติดตอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ                 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ถนนงามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 2562 5444,   

0 2562 5555 ตอ 646141-5 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่       มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.อภิสิฏฐ  ศงสะเสน) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


