
          
 
 

  
 

ระเบียบการรับสมัคร 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 

หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ทรงเล็งเห็นถึง

ความส าคัญและปัญหาในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น าไป
ด าเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในปัจจุบัน  

เพ่ือสนองพระด าริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
เพ่ือประโยชน์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในระยะยาว มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อน รวมทั้งพัฒนาความรู้ วิธีการสอนและ
ทัศนคติของครูไปพร้อมๆ กัน โดยขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศหลังจากนั้น
จึงจะขยายผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนในภูมิภาคที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการ

เรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เทียบเท่าสากลและ

กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
4. เพ่ือให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

เข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความม่ันใจ และประสบความส าเร็จมากข้ึน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการโอลิมปิกวิชาการมาการพัฒนา และปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
6. เพ่ือให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นเข้าศึกษาต่อไปใน

มหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
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คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

 คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ในปี การศึกษา 2564      
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์  

เงื่อนไขการสมัครสอบ 

1. เงื่อนไขการสมัครสอบแยกตามรายวิชาดังนี้  
- วิชาเคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา จะต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 

เท่านั้น 
- วิชาคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 เท่านั้น 

2. นักเรียนสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา (เวลาสอบต้องไม่ตรงกัน) ตามตารางสอบ ดังนี้ 

วัน/เวลา 09.00 – 12.00 น. 

พัก
 

13.30 – 16.30 น. 

5 ก.ย. 64 วิชาชีววิทยา  
วิชาฟิสิกส์ หรือ วิชาเคมี 
หรือ วิชาคอมพิวเตอร์ 

3. นักเรียนต้องระบุล าดับวิชาและศูนยท์ี่ต้องการอบรม จากมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด แต่ละ
วิชาเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยพิจารณาจากตารางดังนี้  

วิชา 
ศูนย์อบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 

โรงเรียน จังหวัด 

ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ล ำดับ) สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 

เคมี (เลือกได้ 2 ล ำดับ) ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

ฟิสิกส์ (เลือกได้ 2 ล ำดับ) บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
สิรินธร สุรินทร์ 

คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ล ำดับ) บุญวัฒนา นครราชสีมา 

นางรอง บุรีรัมย์ 

**ตัวอย่างการเลือกล าดับศูนย์อบรม 

  กรณีที่ 1 เลือกสอบ 2 วิชา ให้นักเรียนเลือกล าดับศูนย์อบรมที่ต้องการไปอบรมมากที่สุด        
เป็นล าดับ ที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด โดยนักเรียนสามารถเลือกล าดับศูนย์อบรมที่ต้องการอบรมได้สูงสุดคือ 4 ล าดับ 
ดังตารางตัวอย่างต่อไปนี้  
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ตารางตัวอย่างการเลือก 2 วิชา (4 ล าดับ / 2 รูปแบบ) 

วิชา 

ศูนย์อบรม 
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 

ล าดับศูนย์อบรม 
ที่ต้องการอบรบ  

(เรียงจาก มากที่สดุ เลือกเป็นล าดบั 1) 
โรงเรียน จังหวัด ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 

ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ล ำดับ) 
สอบเวลา 09.00 - 12.00 น. 

สุรนารีวิทยา               นครราชสีมา 1 4 

สุรวิทยาคาร               สุรินทร์ 2 2 

เคมี (เลือกได้ 2 ล ำดับ) 
สอบเวลา 13.30 - 16.30 น. 

ชัยภูมิภักดีชุมพล            ชัยภูมิ 3 1 

ล าปลายมาศ               บุรีรัมย์ 4 3 

   
กรณีที่ 2  เลือกสอบ 1 วิชา ให้นักเรียนเลือกล าดับศูนย์อบรมที่ต้องการไปอบรมมากที่สุด        

เป็นล าดับ ที่ 1 ไปหาน้อยที่สุด โดยนักเรียนสามารถเลือกล าดับศูนย์อบรมที่ต้องการอบรมได้สูงสุดคือ 2 ล าดับ     
ดังตารางตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางตัวอย่างการเลือก 1 วิชา (2 ล าดับ / 1 รูปแบบ) 

วิชา 

ศูนย์อบรม 
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 

ตัวอย่างล าดับศูนย์อบรม 
ที่ต้องการอบรบ  

(เรียงจาก มากที่สดุเลือกเป็นล าดับ 1) 

โรงเรียน จังหวัด  

คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ล ำดับ) 
สอบเวลา 13.30 - 16.30 น. 

บุญวัฒนา              นครราชสีมา 1 

นางรอง                   บุรีรัมย์ 2 

4. นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น จากสนามสอบดังต่อไปนี้ 
- สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
- สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
- สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร     จังหวัดสุรินทร์ 
- สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก 

 

1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง QR CODE (ดังรูปภาพด้านซ้ายมือ) หรือเว็บไซต์
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(http://olympic.sut.ac.th) ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
ระบบรับสมคัรออนไลน์ 
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2. ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้ว  ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ฉะนั้นก่อนยืนยันการสมัครสอบ
ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร  

4. เมื่อนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน และน าใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
ไปช าระเงินที่ SCB App, SCB Net, SCB ATM, เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ 

5. การรับสมัครจะสมบูรณ์เม่ือระบบได้รับแจ้งการช าระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายในวันที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนดจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ และนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 

6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์ (http://olympic.sut.ac.th) 
หลังจากช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ หากสถานะการช าระเงินไม่สมบูรณ์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต ์(http://olympic.sut.ac.th) 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
1. ก าหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
2. ในวันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ 
3. ในวันสอบนักเรียนต้องแสดงเอกสาร บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปแสดง

ตัวตนของนักเรียนที่หน่วยงานราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยไม่อนุญาตให้เป็นส าเนาโดยเด็ดขาด 
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่แสดงบัตรตามข้อระเบียบผู้สมัครจะไม่มี
สิทธิเข้าสอบ 

4. อนุญาตใหน้ าเพียงปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกาลบค าผิด โดยน าใส่ซองพลาสติกใสเข้า
ในห้องสอบเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ กระเป๋า อ่ืนๆ ให้น าไว้หน้าห้องสอบเท่านั้น 

5. หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสอบในวิชาสอบนั้น 
6. หากในกรณีสิ่งของเกิดการสูญหาย ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด 
7. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการสอบ อยู่

นอกบริเวณสนามสอบ 
8. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เข้าภายในบริเวณสนามสอบโดย

เด็ดขาด 
  

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะท าข้อสอบ และเมื่ออยู่บริเวณสนามสอบ 

ทั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะอนุญาตให้ผู้ท่ีสวมหน้ากากอนามัยและ 
ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้วเท่านั้นเข้าห้องสอบ 

http://olympic.sut.ac.th/
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1   
1. คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนสูงในวิชานั้น ๆ จะได้รับสิทธิ์

ในการพิจารณาก่อน 
2. กรณีที่นักเรียนสอบผ่านมากกว่า 1 วิชาขึ้นไป จะพิจารณาตัดสินจากการระบุอันดับศูนย์อบรมที่นักเรียน

เลือกไว้เป็นอันดับแรก โดยจะประกาศผลเพียงวิชาเดียวจากอันดับสูงสุดที่นักเรียนเลือก 
3. ประกาศผลเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในแต่ละวิชา โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร 

การประกาศผลการคัดเลือก  
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ 

(http://olympic.sut.ac.th) 
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางเว็บไซต์ http://olympic.sut.ac.th (ทาง

ศูนย์ฯ จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบภายหลัง) 
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้น าส่งใบยินยอมจากผู้ปกครองผ่านระบบยืนยันสิทธิ์ (http://olympic.sut.ac.th) 
4. หากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าหลักฐานการสมัครไม่เป็นไป

ตามเงื่อนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  
5. สถานทีก่ารอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 8 ศูนย์ ดังนี้ 

 

วิชาที่จัดอบรม ศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 

วิชาชีววิทยา 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 

วิชาเคมี 
โรงเรียนล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 

วิชาฟิสิกส์ 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 

วิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์ 

 
6. ก าหนดการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีก าหนดจัดอบรมในช่วง

เดือนตุลาคม 2564 โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://olympic.sut.ac.th 
 
ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบ 

ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่  5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาได้ที่ http://olympic.sut.ac.th 

 

  

http://olympic.sut.ac.th/
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที ่
 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ 098-362-7167, Line ID: posn4191 
E-mail: sut.olympic@gmail.com 

***************************** 
 
 
 


