
        

 

 

 

ประกาศ 
ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง   การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการ  ปการศึกษา 2554 
------------------------------------ 

 
 ตามท่ีมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 
แหงและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีมติรวมกันในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหใกลมาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพ่ือแขงขันคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ น้ัน 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนศนูย สอวน.สําหรับภูมิภาคตะวันตก รวมกับโรงเรียนในเครือขายของ  
“ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร”   ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคายอบรมโอลิมปก
วิชาการ  ใน 5 สาขาวิชา คือ  เคม ี  ชีววิทยา   ฟสิกส   คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
จํานวนรับ 
    สาขาวิชา  เคม ี ชีววิทยา  คณิตศาสตร  ฟสกิส  และคอมพิวเตอร สาขาวิชาละ 35 คน 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.  ผูสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร  และคอมพิวเตอร ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 
2.  ผูสมัครสาขาวิชาเคม ี และฟสิกส ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 – 5 
3.  ผูสมัครสาขาวิชาชีววิทยา ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 – 6 และผูท่ีเคยผานการ 

อบรมคายชีววิทยาของศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกเขา
อบรมซ้ําไดอีก 1 ครั้ง (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหัวหนาภาควิชาชีววิทยา 086-6297890) 

4.  ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียนท่ีอยูใน 8 จังหวัดดังตอไปน้ี คือ  จังหวัดนครปฐม        
     สมทุรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี   และประจวบครีขัีนธ 
5.  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในปการศึกษาท่ีผานมาไมต่ํากวา 3.00  

 
หลักฐานการสมัคร 

1.  หลักฐานท่ีจะตองยื่นในวันสมัคร 
       1.1  ใบสมัครท่ีติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน   
       1.2   สําเนาใบแสดงผลการเรียน   
 
สาขาวิชาท่ีรับสมัคร 
  กลุมท่ี 1 -   สาขาวิชาคณิตศาสตร   และสาขาวิชาเคมี 
  กลุมท่ี 2  -   สาขาวิชาชีววิทยา   สาขาวิชาฟสิกส   และสาขาวิชาคอมพิวเตอร      
ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีจะสมัครไดไมเกิน 2 สาขาวิชา  โดยเลือกไดเพียงกลุมละ  1  สาขาวิชาเทาน้ัน   ท้ังนี้  สาขาวิชา
ของผูท่ีสอบคัดเลือกไดขึ้นอยูกับการตัดสินของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
สถานท่ีขอขอมูลและใบสมัคร 

1.  โรงเรียนท่ีศึกษาอยู 
2.  โรงเรียนในเครือขายของ “ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร”  จํานวน 8 โรงเรียนดังน้ี 
     2.1   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม  
     2.2   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จังหวัดราชบุรี 
     2.3  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี 
     2.4   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   จังหวัดสุพรรณบุรี  
     2.5   โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
     2.6  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
     2.7  โรงเรียนถาวรานุกูล    จังหวัดสมุทรสงคราม 
     2.8  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   จังหวัดสมุทรสาคร  
3.  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000   โทรศัพท 034-271315 
    โทรสาร 034-255820    หรือท่ี  www.sc.su.ac.th 

 
ชวงเวลารับสมคัร 
 เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี   4  กรกฎาคม  -  1  สิงหาคม  2554 
 
วิธีการสมัคร 
 1.  ผูสมัครตองกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานตางๆ  ใหครบถวน นําใบสมัครใหผูอํานวยการโรงเรียนท่ีตนศึกษาอยู
รับรองผลการเรียน และรับรองรูปถายท่ีติดใบสมัคร โดยการประทับตราของโรงเรียนเปนสําคัญ แลวยื่นใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ  
พรอมเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ   สาขาวิชาละ 100 บาท  ณ โรงเรียนของผูสมัคร  

2.  ผูอํานวยการของแตละโรงเรียน  รวบรวมใบสมัครของนักเรียนในโรงเรียนท่ีประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกแลวสงใบ
สมัครเหลาน้ันพรอมท้ังหลักฐานตาง  ๆ  และเงินคาสมัครสอบไปท่ี  โรงเรียนในเครือขายของศูนย สอวน.ฯ  ประจาํจงัหวัดของทาน   
ท้ังนี้ภายในวันจันทรท่ี  1  สงิหาคม   2554     ขอใหผูสมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองใหครบถวนวามีสิทธ์ิสมัครสอบหรือไม    
หากพบในภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบถวน จะไมคืนคาสมัครสอบ 

3. รายละเอียดในการจัดสอบคัดเลือก ขอใหทางโรงเรียนของผูสมัครติดตอกับโรงเรียนในเครือขายของศูนย สอวน.ฯ  ประจํา
จังหวัดของทาน 
 
วัน-เวลาและสถานที่สอบ 
 วันเสารที่  27 สงิหาคม   2554   ณ  โรงเรียนในเครือขายของศูนย สอวน. ฯ ประจําจังหวัดของทาน   ท้ังน้ีผูเขาสอบ
ทุกคนจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชนในวันสอบ   ตามเวลาสอบดังน้ี 
   9.00 - 11.00 น. - สาขาวิชาเคมี  
      9.00 - 12.00 น. - สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 13.00 - 15.00 น. - สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟสิกส  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 
วิชาท่ีสอบ 
 1.  คายโอลิมปกวิชาเคมี  สอบเน้ือหาครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี คือ   อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  สมบัตขิองธาตุ
และสารประกอบ และปรมิาณสมัพันธ  โดยขอสอบเปนแบบอัตนัย เติมคําตอบสั้นๆ  
  2.  คายโอลิมปกวิชาชีววิทยา    สอบเน้ือหาครอบคลุมรายวิชาชีววิทยา   ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 - 6  โดยขอสอบเปน
แบบอัตนัย 
 3.  คายโอลิมปกวิชาฟสิกส    สอบเน้ือหาครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี  คือ   การวัดและการแปลความหมายขอมูล   เลข
นัยสําคัญ  การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง  การเคลื่อนท่ีในแนวเสนโคง ไดแก  โปรเจกไตล  การเคลือ่นท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ี
ของดาวเคราะห   กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  สมดุล  งาน พลังงานและกําลัง   การดลและโมเมนตัม  โดยขอสอบเปนแบบปรนัย  
80 %  และแบบอัตนัย  20 %  
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4.  คายโอลิมปกวิชาคณิตศาสตร สอบเน้ือหาครอบคลุมรายวิชาคณิตศาสตร    ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 (ชวงช้ันท่ี 3)  
และในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  (ชวงช้ันท่ี 4)   เรื่อง  เซต  ตรรกศาสตร   ระบบจาํนวนจรงิ  โดยขอสอบเปนแบบอัตนัย 

5.  คายโอลิมปกวิชาคอมพิวเตอร  สอบเน้ือหาครอบคลุม  2  วิชาคือ  วิชาคณิตศาสตร  โดยมีเน้ือหาตามหลักสูตรในช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 (ชวงช้ันท่ี 3)  และวิชาข้ันตอนวิธีในการแกปญหา โดยมีเน้ือหาเก่ียวของกับหลักและวิธีคิดในการแกปญหาท่ัว  ๆไป   
โดยขอสอบเปนแบบปรนัย 80% และแบบอัตนัย 20 %  

กาํหนดการประกาศผลสอบคัดเลอืก 
 วันพุธท่ี  21  กันยายน  2554  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัด
นครปฐม ใหผูเขาสอบตรวจสอบรายช่ือไดจาก www.sc.su.ac.th และผูท่ีมีสิทธ์ิเขาคาย 1 จะตองสงแบบตอบรับการเขาคาย ถึง
คณะวิทยาศาสตร ภายในวันพุธท่ี 28 กันยายน 2554 มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ และคณะฯ จะเรียกผูสอบไดอันดับสํารองมาเขา
คายตามลําดับตอไป 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
 ศูนยสอวน.  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะรับนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ  ท่ีผานการคัดเลือกใหเขาคายได
โรงเรียนละไมเกิน 9  คน ของจํานวนรับแตละคาย การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 ผูท่ีผานการคัดเลือกจะไดเขารวมกิจกรรมคายอบรมโอลิมปกวิชาการ  (คาย 1)   ในสาขาวิชาท่ีตนสมัครสอบและไดรับ
คัดเลือก  ระหวางวันท่ี  7 - 20  ตุลาคม  2554  ณ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
จังหวัดนครปฐม    โดยจะแจงกําหนดเวลาและรายละเอียดในการเขาคายใหทราบในภายหลัง  

เกณฑการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาคาย 2 
 1.  คัดเลือกจากนักเรียนท่ีเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการคาย 1 ศนูย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในปการศึกษา 2554  สาขาวิชาละ 20 คน 
 2.  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 –  6  และเคยผานการเขาคาย 1  สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย  สอวน. 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเพ่ือเขาคาย 2 สาขาวิชาชีววิทยา (นักเรยีนท่ีสนใจจะ สมัครใหติดตอ
ภาควิชาชีววิทยา โทร. 034-243429  หรือหัวหนาภาควิชาชีววิทยา โทร. 086-6297890 กอนวันท่ี  7 ตุลาคม  2554) 
     

ประกาศ  ณ  วันท่ี            มิถุนายน    พ.ศ.    2554 

 
 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง) 
              คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
     ประธานศนูย  สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริการการศึกษา 
โทรศพัท  0-3427-1315  
โทรสาร   0-3425-5820 

http://www.sc.su.ac.th/�


ช่วงเวลารับสมัคร
ระหว่างวันท่ี   4  กรกฎาคม - 1  สิงหาคม  2554

การส่งใบสมัคร
ให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครทั้งหมดพร้อมเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ สาขาวิชาละ  100  บาท

แล้วส่งไปยังโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ สอวน.ฯ ประจำจังหวัด  ภายในวันท่ีกำหนด
 1. ประวัติส่วนตัว

1.1 ช่ือและนามสกุล นาย/นางสาว............................................................................................................................................................................
เช้ือชาติ...................................................................สัญชาติ.........................................................................ศาสนา.............................................

1.2 เกิดวันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ........................สถานท่ีเกิด อำเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด.......................................................................

1.3 ท่ีอยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อทางไปรษณีย์) เลขท่ี.........................หมู่ท่ี............................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน......................................................ตำบล/แขวง...............................................................อำเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ....................................
โทรสาร........................................

  2. ประวัติการศึกษา

2.1 กำลังศึกษาช้ัน
       ม. 1              ม. 2        ม. 3      ม. 4    ม.  5    ม.  6

   โรงเรียน.............................................................................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง......................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................

   โทรสาร................................................
ซึ่งเป็นโรงเรียน [  ] รัฐบาล [  ] เอกชน
2.2 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา   =.............................(ไม่ต่ำกว่า 3.00)

3. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

3.1 ช่ือบิดา.................................................................................... [  ] ยังมีชีวิตอยู่       [  ] ถึงแก่กรรม
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ขณะน้ีอายุ....................ปี    สำเร็จการศึกษาระดับ........................................................................................................................
อาชีพ..........................................................สถานท่ีประกอบอาชีพ.....................................................................................................................

3.2 ช่ือมารดา................................................................................. [  ] ยังมีชีวิตอยู่       [  ] ถึงแก่กรรม
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ขณะน้ีอายุ....................ปี    สำเร็จการศึกษาระดับ........................................................................................................................
อาชีพ.........................................................สถานท่ีประกอบอาชีพ......................................................................................................................

3.3 ท่านมีพ่ีน้องก่ีคน (ท่ียังมีชีวิตอยู่) .....................คน  เป็นชาย........................คน  หญิง.........................คน  ท่านเป็นคนท่ี...............................

สำหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

1. สำเนาใบ รบ.1-ป [  ] มี [  ] ไม่มี
2. การรับรองจากผู้บริหาร [  ] มี [  ] ไม่มี
3. คะแนนเฉล่ีย [  ] ตามเกณฑ์ [  ] ไม่ตามเกณฑ์
4. ค่าสมัครสอบ [  ] มี [  ] ไม่มี
5. สาขาวิชา [  ] คณิตศาสตร์ [  ] ชีววิทยา

        [  ] เคมี [  ] ฟิสิกส์ [  ]  คอมพิวเตอร์

ใบสมัครสอบคัดเลือก  เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2554

   ติดรูปถ่าย
    ขนาด 1 น้ิว



4.  สาขาวิชาท่ีสมัครสอบ  (เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มละ 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน )
กลุ่มท่ี       1 คณิตศาสตร์ เคมี
กลุ่มท่ี       2 ชีววิทยา        ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์
เลือกอันดับตามความสนใจ อันดับท่ี 1 .........................................................................อันดับท่ี 2 ............................................................................

5.  ข้อมูลการเข้าค่าย สอวน.ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ไม่เคย   เคย
   ค่าย 1  สาขาวิชา......................................................................................ปีพ.ศ....................................

   ค่าย 2  สาขาวิชา......................................................................................ปีพ.ศ....................................

6.  ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว

7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการสมัครจาก [   ]  การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน [   ]  Internet
[   ]  การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร [   ]  การประชาสัมพันธ์ของสสวท.
[   ]  การประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ สอวน. [  ]  อ่ืน ๆ  ..............................................

8.  ข้าพเจ้าได้รับทราบเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าค่ายได้โรงเรียนละไม่เกิน 9 คน ของจำนวนรับแต่ละค่ายตามประกาศรับสมัคร

     สอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และขอรับรองว่า

     ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงช่ือ..............................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............

คำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................
โรงเรียน...........................................................................อำเภอ..........................................................จังหวัด....................................................................
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว....................................................................................ผู้สมัคร
1.  มีความประพฤติดีและมีความขยันหม่ันเพียร
2.  มีคุณสมบัติและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศ
3.  รูปถ่ายท่ีติดในใบสมัครเป็นรูปถ่ายของผู้สมัครจริง
4.  ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แล้ว
5.  ข้อความท่ีเขียนไว้เป็นจริงทุกประการ

ลงช่ือ........................................................................
(............................................................)

ตำแหน่ง..................................................................
(ประทับตราสถานศึกษา)

วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ............
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