ประกาศ

ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการ ปการศึกษา 2554
-----------------------------------ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 19
แหงและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีมติรวมกันในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหใกลมาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ นั้น
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนศูนย สอวน.สําหรับภูมิภาคตะวันตก รวมกับโรงเรียนในเครือขายของ
“ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคายอบรมโอลิมปก
วิชาการ ใน 5 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ดังรายละเอียดตอไปนี้
จํานวนรับ

สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ฟสกิ ส และคอมพิวเตอร สาขาวิชาละ
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คน

คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ผูสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 5
2. ผูสมัครสาขาวิชาเคมี และฟสิกส ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 5
3. ผูสมัครสาขาวิชาชีววิทยา ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6 และผูที่เคยผานการ
อบรมคายชีววิทยาของศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเขา
อบรมซ้ําไดอีก 1 ครั้ง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวหนาภาควิชาชีววิทยา 086-6297890)
4. ผูสมัครทุกสาขาวิชาตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนที่อยูใน 8 จังหวัดดังตอไปนี้ คือ จังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ
5. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในปการศึกษาที่ผานมาไมต่ํากวา 3.00
หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานที่จะตองยื่นในวันสมัคร
1.1 ใบสมัครที่ติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
1.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียน
สาขาวิชาที่รับสมัคร
กลุมที่ 1 - สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาเคมี
กลุมที่ 2 - สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครไดไมเกิน 2 สาขาวิชา โดยเลือกไดเพียงกลุมละ 1 สาขาวิชาเทานั้น ทั้งนี้ สาขาวิชา
ของผูที่สอบคัดเลือกไดขึ้นอยูกับการตัดสินของคณะกรรมการ
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สถานที่ขอขอมูลและใบสมัคร
1. โรงเรียนที่ศึกษาอยู
2. โรงเรียนในเครือขายของ “ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” จํานวน 8 โรงเรียนดังนี้
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 หรือที่ www.sc.su.ac.th
ชวงเวลารับสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554
วิธีการสมัคร
1. ผูสมัครตองกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานตางๆ ใหครบถวน นําใบสมัครใหผูอํานวยการโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู
รับรองผลการเรียน และรับรองรูปถายที่ติดใบสมัคร โดยการประทับตราของโรงเรียนเปนสําคัญ แลวยื่นใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ
พรอมเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ สาขาวิชาละ 100 บาท ณ โรงเรียนของผูสมัคร
2. ผูอํานวยการของแตละโรงเรียน รวบรวมใบสมัครของนักเรียนในโรงเรียนที่ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกแลวสงใบ
สมัครเหลานั้นพรอมทั้งหลักฐานตาง ๆ และเงินคาสมัครสอบไปที่ โรงเรียนในเครือขายของศูนยสอวน.ฯ ประจําจังหวัดของทาน
ทั้งนี้ภายในวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2554 ขอใหผูสมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองใหครบถวนวามีสิทธิ์สมัครสอบหรือไม
หากพบในภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบถวน จะไมคืนคาสมัครสอบ
3. รายละเอียดในการจัดสอบคัดเลือกขอใหทางโรงเรียนของผูสมัครติดตอกับโรงเรียนในเครือขายของศูนสอวน.ฯ
ย
ประจํา
จังหวัดของทาน
วัน-เวลาและสถานที่สอบ
วันเสารท่ี 27 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนในเครือขายของศูนย สอวน. ฯ ประจําจังหวัดของทาน ทั้งนี้ผูเขาสอบ
ทุกคนจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชนในวันสอบ ตามเวลาสอบดังนี้
9.00 - 11.00 น. สาขาวิชาเคมี
9.00 - 12.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร
13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอร
วิชาที่สอบ
1. คายโอลิมปกวิชาเคมี สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ คือ อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัตขิ องธาตุ
และสารประกอบ และปริมาณสัมพันธ โดยขอสอบเปนแบบอัตนัย เติมคําตอบสั้นๆ
2. คายโอลิมปกวิชาชีววิทยา สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาชีววิทยา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 โดยขอสอบเปน
แบบอัตนัย
3. คายโอลิมปกวิชาฟสิกส สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ คือ การวัดและการแปลความหมายขอมูล เลข
นัยสําคัญ การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง การเคลื่อนที่ในแนวเสนโคง ไดแก โปรเจกไตล การเคลือ่ นทีแ่ บบวงกลม การเคลื่อนที่
ของดาวเคราะห กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุล งาน พลังงานและกําลัง การดลและโมเมนตัม โดยขอสอบเปนแบบปรนัย
80 % และแบบอัตนัย 20 %
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4. คายโอลิมปกวิชาคณิตศาสตร สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ชวงชั้นที่ 3)
และในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ชวงชั้นที่ 4) เรื่อง เซต ตรรกศาสตร ระบบจํานวนจริง โดยขอสอบเปนแบบอัตนัย
5. คายโอลิมปกวิชาคอมพิวเตอร สอบเนื้อหาครอบคลุม 2 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ชวงชั้นที่ 3) และวิชาขั้นตอนวิธีในการแกปญหาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับหลักและวิธีคิดในการแกปญหาทั่ว ๆไป
โดยขอสอบเปนแบบปรนัย 80% และแบบอัตนัย 20 %
กําหนดการประกาศผลสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม ใหผูเขาสอบตรวจสอบรายชื่อไดจาก www.sc.su.ac.th และผูที่มีสิทธิ์เขาคาย 1 จะตองสงแบบตอบรับการเขาคาย ถึง
คณะวิทยาศาสตร ภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ และคณะฯ จะเรียกผูสอบไดอันดับสํารองมาเขา
คายตามลําดับตอไป
ผูที่ไดรับการคัดเลือก
ศูนยสอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะรับนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ที่ผานการคัดเลือกใหเขาคายได
โรงเรียนละไมเกิน 9 คน
ของจํานวนรับแตละคาการพิ
ย จารณาตัดสินของคณะกรรมการศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิศิทลยาลั
ปากร
ย
ถือเปนที่สิ้นสุด
ผูที่ผานการคัดเลือกจะไดเขารวมกิจกรรมคายอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 1) ในสาขาวิชาที่ตนสมัครสอบและไดรับ
คัดเลือก ระหวางวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โดยจะแจงกําหนดเวลาและรายละเอียดในการเขาคายใหทราบในภายหลัง
เกณฑการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาคาย 2
1. คัดเลือกจากนักเรียนที่เขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการคาย 1 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปการศึกษา 2554 สาขาวิชาละ 20 คน
2. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้น มัธยมศึกษาปที่
3 – 6 และเคยผานการเขาคาย 1 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย สอวน.
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเขาคาย 2 สาขาวิชาชีววิทยา (นักเรียนทีส่ นใจจะ สมัครใหติดตอ
ภาควิชาชีววิทยา โทร. 034-243429 หรือหัวหนาภาควิชาชีววิทยา โทร. 086-6297890 กอนวัน7ทีตุ่ ลาคม 2554)
ประกาศ ณ วันที่

ประธานศูนย

งานบริการการศึกษา
โทรศัพท 0-3427-1315
โทรสาร 0-3425-5820

มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือก เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2554

1. สำเนาใบ รบ.1-ป
2. การรับรองจากผูบ้ ริหาร
3. คะแนนเฉลีย่
4. ค่าสมัครสอบ
5. สาขาวิชา
[ ] เคมี

[
[
[
[
[
[

] มี
] มี
] ตามเกณฑ์
] มี
] คณิตศาสตร์
] ฟิสิกส์

ช่วงเวลารับสมัคร
ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554
การส่งใบสมัคร
ให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครทั้งหมดพร้อมเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ สาขาวิชาละ 100 บาท
แล้วส่งไปยังโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์ สอวน.ฯ ประจำจังหวัด ภายในวันทีก่ ำหนด
1. ประวัติส่วนตัว

[
[
[
[
[
[

] ไม่มี
] ไม่มี
] ไม่ตามเกณฑ์
] ไม่มี
] ชีววิทยา
] คอมพิวเตอร์

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้

1.1 ชือ่ และนามสกุล นาย/นางสาว............................................................................................................................................................................
เชือ้ ชาติ...................................................................สัญชาติ.........................................................................ศาสนา.............................................
1.2 เกิดวันที.่ ..................เดือน...........................................พ.ศ........................สถานทีเ่ กิด อำเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด.......................................................................
1.3 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (สามารถติดต่อทางไปรษณีย)์ เลขที.่ ........................หมูท่ .่ี ...........................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน......................................................ตำบล/แขวง...............................................................อำเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มอื ถือ....................................
โทรสาร........................................
2. ประวัตกิ ารศึกษา
2.1 กำลังศึกษาชัน้
ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

โรงเรียน.............................................................................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง......................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์.................................................
โทรสาร................................................
ซึ่งเป็นโรงเรียน

[ ] รัฐบาล

[ ] เอกชน

2.2 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา =.............................(ไม่ตำ่ กว่า 3.00)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
3.1 ชือ่ บิดา.................................................................................... [ ] ยังมีชวี ติ อยู่

[ ] ถึงแก่กรรม

ถ้ายังมีชวี ติ อยูข่ ณะนีอ้ ายุ....................ปี สำเร็จการศึกษาระดับ........................................................................................................................
อาชีพ..........................................................สถานทีป่ ระกอบอาชีพ.....................................................................................................................
3.2 ชือ่ มารดา................................................................................. [ ] ยังมีชวี ติ อยู่

[ ] ถึงแก่กรรม

ถ้ายังมีชวี ติ อยูข่ ณะนีอ้ ายุ....................ปี สำเร็จการศึกษาระดับ........................................................................................................................
อาชีพ.........................................................สถานทีป่ ระกอบอาชีพ......................................................................................................................
3.3 ท่านมีพน่ี อ้ งกีค่ น (ทีย่ งั มีชวี ติ อยู)่ .....................คน เป็นชาย........................คน หญิง.........................คน ท่านเป็นคนที.่ ..............................

4. สาขาวิชาทีส่ มัครสอบ (เลือกสมัครได้เพียงกลุม่ ละ 1 สาขาวิชาเท่านัน้ )
กลุม่ ที่

1

คณิตศาสตร์

กลุม่ ที่

2

ชีววิทยา

เคมี
ฟิสกิ ส์

และคอมพิวเตอร์

เลือกอันดับตามความสนใจ อันดับที่ 1 .........................................................................อันดับที่ 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.

[ ] อืน่ ๆ ..............................................

8. ข้าพเจ้าได้รับทราบเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าค่ายได้โรงเรียนละไม่เกิน 9 คน ของจำนวนรับแต่ละค่ายตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอรับรองว่า
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ..............................................................ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ............
คำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................................
โรงเรียน...........................................................................อำเภอ..........................................................จังหวัด....................................................................
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว....................................................................................ผูส้ มัคร
1. มีความประพฤติดแี ละมีความขยันหมัน่ เพียร
ุ สมบัตแิ ละมีผลการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ตามทีก่ ำหนดไว้ในประกาศ
2. มีคณ
3. รูปถ่ายทีต่ ดิ ในใบสมัครเป็นรูปถ่ายของผูส้ มัครจริง
4. ได้สง่ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แล้ว
5. ข้อความทีเ่ ขียนไว้เป็นจริงทุกประการ
ลงชือ่ ........................................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง..................................................................
(ประทับตราสถานศึกษา)
วันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ............

