ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศกึ ษา (สอวน.) ประจําปีการศึกษา 2556
----------------------------------------------ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัด
ค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์
สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจําปี
การศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิธีดําเนินการสมัครสอบ
1.1 การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ ก นั ก เรี ย นต้ อ งลงทะเบี ย นทางระบบออนไลน์ เ ท่ า นั้ น ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu พร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครและเอกสารการชําระเงินมายังหน่วย
บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กําหนดการสมัครสอบ
ช่วงเวลารับสมัครในระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2556
ส่งใบสมัครและชําระเงินด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ส่งใบสมัครและชําระเงินผ่านโรงเรียน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ตรวจสอบสถานะสมัครสอบและชําระเงินในระบบ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556
1.2 นักเรียนสามารถทําการสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
หลังจากได้ทําการยืนยันในระบบแล้ว ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในระบบ ให้นักเรียนติดต่อกลับมายังผู้ดูแลการ
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
1.3 การชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในระหว่างวันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2556 โดยนักเรียน
สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้ 2 ทางเท่านั้น ดังนี้
ธนาณัติ
สั่งจ่าย 00036 เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ในนาม
นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่ พร้อมแนบใบนําส่งจากระบบมาด้วยทุกครั้ง และธนาณัติที่สั่งจ่าย
ให้ระบุชื่อนักเรียนที่สมัครสอบให้ชัดเจน
เงินสด
ส่งด้วยตนเอง/โรงเรียนนําส่งพร้อมแนบใบนําส่งจากระบบมาด้วยทุกครั้ง
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1.4 กรณีโรงเรียน สมาคม หรือหน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนค่าสมัครสอบให้ทางโรงเรียนติดต่อทาง
หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-963144 โดยทางคณะวิทยาศาสตร์
จะออกใบเสร็จรับเงินในนามนักเรียนเท่านั้น
1.5 นักเรียนและโรงเรียนดูละเอียดการรับสมัครและกําหนดการจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และที่
เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu
2. การดําเนินการสอบ
2.1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556 โดย
จะดําเนินการสอบพร้อมกันทั้งหมด 8 สนามสอบ คือ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัชรวิทยา
จ.กําแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งแต่
ละสนามสอบจะมีจํานวนที่นั่งสอบตามที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา
คุณสมบัติผสู้ มัครสอบคัดเลือก
คณิตศาสตร์
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5
คอมพิวเตอร์
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5
ชีววิทยา
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
เคมี
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
ฟิสิกส์
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1–ม.3
ดาราศาสตร์
ในปีการศึกษา 2556 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2542 ถึง
ม.ต้น
30 ธันวาคม 2543
1. นักเรียนที่กาํ ลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปี
การศึกษา 2556 ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป
ดาราศาสตร์
2. ให้สิทธิ์สําหรับนักเรียนค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2555 เข้าค่าย
ม.ปลาย
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกจํานวน 10 คน (เรียงลําดับคัดเลือกโดย
พิจารณาจากคะแนนสอบค่าย 2/2555)
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.
คุณสมบัติผสู้ มัครสอบคัดเลือก
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
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หมายเหตุ

จํานวน 35 คน
สาขาดาราศาสตร์
ม.ต้น 2/2555
จํานวน 10 คน
และรับจากการ
สอบจํานวน 25
คนรวม 35 คน

หมายเหตุ

4. เงื่อนไขคุณสมบัติการสอบคัดเลือก
นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจําปีการศึกษา 2556 ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ทาง
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบหลังการดําเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว
หากพบว่านักเรียนผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติและขาดเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ หรือไม่ตรงตามที่กําหนด
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอคืนค่าสมัครสอบทุกกรณี
5. ขั้นตอนการสมัครสอบ
นั ก เรี ย นที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สามารถสมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ตลอด 24 ชั่ ว โมง ทางเว็ บ ไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ ประจําปีการศึกษา 2556” ไม่เว้น
วันหยุดราชการ และนักเรียนผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และวัน เวลา ที่กําหนดดังนี้
5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางออนไลน์เท่านั้น
5.2 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกําหนดเลขที่สมัครให้แก่ผู้สมัคร
ให้นักเรียนจําเลขที่สมัครนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป จากนั้นพิมพ์ใบสมัครออกมา 1 ใบ แล้วนํามาติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป พร้อมกับแนบผลการเรียน
5.3 นําใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้ว ลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อยแล้ว และนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัคร โดยค่าสมัครสอบจํานวนสาขาวิชาละ 100 บาท
5.4 หลังจากที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนผู้สมัครสอบเข้าไปตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบและการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนผู้สมัครสอบได้ดําเนินการครบตามทุกขั้นตอน
ภายในวันและเวลาที่กําหนดเท่านั้น
6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
6.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยค่าสมัครสอบจํานวนสาขาวิชาละ 100 บาท
6.2 ในกรณีที่นักเรียนมีสิทธิ์และมีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมในกลุ่มโรงเรียนขยายผล
นักเรียนสามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาตามข้อ 6.1 แต่สามารถเลือกสาขาวิชาในกลุ่มโรงเรียนขยายผลได้เพียง
1 สาขาวิชาเท่านั้น และสาขาวิชาที่เลือกจะต้องไม่เป็นสาขาวิชาเดียวกันกับศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ นักเรียนที่เลือกศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น
6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบตั้งแต่ต้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ศูนย์ สอวน. มหาวิ ทยาลัย นเรศวร จะดําเนิ นการประกาศรายชื่อนัก เรียนผู้มีสิ ท ธิ์สอบ ทางเว็บไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการ ประจําปีการศึกษา 2556”
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
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8. การประกาศสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการประกาศสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ ประจําปีการศึกษา 2556” วันที่
30 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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