
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้ารับการอบรมค่าย 2 ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ 

----------------------------------------------- 
 

  ตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยวิชาฟิสิกส์ ในการประชุมสรุปผลการด าเนินงานศูนย์ สอวน.      
ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Palladium Hall A ชั้น 11 โรงแรม
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ และอ้างถึงประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
(สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้า
รับการอบรมค่าย 2 ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 นายชินกฤต        สอนตา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  

2 นางสาวญาตาวี    บุญเพ็ง  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ทั้งนี้ หากนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิ์ให้นักเรียนท าหนังสือผ่าน
ทางโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  หากพ้นก าหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                       ประกาศ ณ วันที่  2 สิงหาคม 2562 
 
 
 

  (ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเที่ยง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 



สรุปการประชุมกลุมยอยวิชาฟสิกส 

ในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานศูนย สอวน. ปการศึกษา 2561 

วันศุกรท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุม Palladium Hall A ช้ัน 11  โรงแรมเบอรเคลีย ประตูน้ํา  กรุงเทพฯ 

........................................................................ 

ผูเขาประชุม 

1. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ ปรัชญพฤทธิ์ มูลนิธิ สอวน. (ประธาน) 
2. ดร.นิรุต ผุสด ี ม.เชียงใหม 
3. ดร.นฤพนธ ฉัตราภิบาล ม.เชียงใหม 
4. ผศ.ดร.สุดารัตน ชาติสุทธ ิ ม.นเรศวร 
5. ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล ม.นเรศวร 
6. ผศ.ธีระพงษ พวงมะลิ ม.ขอนแกน 
7. ดร.จิตกร ผลโยญ ม.อุบลราชธานี 
8. อ.สายชล พิมพมงคล ม.อุบลราชธานี 
9. รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
10. ดร.พรรณศิริ ดําโอ ม.วลัยลักษณ 
11. อ.ทวิพงศ ศรีสุวรรณ ม.วลัยลักษณ 
12. รศ.ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ มอ.หาดใหญ 
13. ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา มอ.หาดใหญ 
14. ผศ.ดร.ธิดารัตน วิชัยดิษฐ มอ.ปตตานี 
15. ดร.อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร มอ.ปตตานี 
16. ดร.ฐานวีร โชติจารุสวัสดิ์ ม.บูรพา 
17. อ.วิโรจน เครือภู ม.บูรพา 
18. ดร.งามจิตต เจียรกุลประเสิรฐ ม.ศิลปากร 
19. ผศ.ดร.อิสระ มะศิริ ม.ศิลปากร 
20. ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน ม.เกษตรศาสตร 
21. อ.ดร.ธนากร เอ่ียมสระศรี มจพ. 
22. ผศ.ดร.อภิชาติ ศิริวิทยปรีชา มจพ. 
23. พ.อ.นิพนธ ศรีสัจจา ร.ร.เตรียมทหาร 
24. น.ท.ฉัตรฉลอง อภิภูติกุล ร.ร.เตรียมทหาร 
25. อ.สมพร บัวประทุม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ 
26. อ.จตุพร พันตรี ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ 
27. อ.เสรี อังศิริ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
28. อ.สมพงษ นาคเจือ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
29. อ.ณัฐวัชร มหายศนันท ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
30. อ.ธรรมนูญ ยอดพุดซา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
31. อ.สุพัตรา เฉลิมเผา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี 
32. อ.ณัฐธยา วิเศษวงษา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี 
33. อ.สิริรัตน ประจกัษวรวิทย ร.ร.เทพศิรินทร 
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ผูลาประชุม 

 

 

เปดประชุม เวลา 09.40 น. 

ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาประเด็นตาง ๆ และมีขอสรุปดังนี้ 

1. รับรองการประชุม 

- ท่ีประชมุรับรองการประชุม สรุปผลการดําเนินงานศูนย สอวน. ปการศึกษา 2560  

2. การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาคาย 1 ดวยขอสอบกลาง 

- ป 2562 นี้ขอสอบกลางมาจากการออกขอสอบจากทุกศูนยแลวสวนกลางเปนคนพิจารณา  

- ป 2563 เปนตนไปท่ีประชุมเห็นชอบใหการออกขอสอบคัดเลือกเขาคาย 1 สวนกลางเปนผูออก

ขอสอบ 

3. การแกไขธรรมนูญ/หลักสูตรการอบรมใหสอดคลองกับการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับนานาชาติ 

-  มีการแกไขธรรมนูญ ตามลําดับดังนี้ 

    แกไขในสวนของหลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะสอบคัดเลือกเขาโครงการฟสิกสโอลิมปก

ระดับชาติ โดยเพ่ิมขอท่ี 6  มีขอความวา 

   “การใหสิทธิ์นักเรียนท่ีเคยผานการอบรมมาแลวใหสอบปลายคาย 2 หรือเขารับการอบรมในคาย 2 อีก

ครั้ง จะใหเฉพาะนักเรียนผูแทนศูนยท่ีเคยเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ และสํารองผูแทนศูนยฯ (ถามี) โดย

การดําเนินการใหสิทธิ์ดังกลาวอยูในดุลยพินิจของแตละศูนยฯ ยกเวนกรณียายศูนยอบรมจะไมไดรับสิทธิ์” 

     4.  ปญหาของการจัดคายอบรม 

-   การตัดสินนักเรียนท่ีสอบเขาคาย 1 ในกรณีท่ีมีคะแนนสอบเทากันจํานวนมากทําใหนักเรียนท่ีเขา

คายเกินจํานวนท่ีสามารถรับได ในท่ีประชุมมีแนวทางการแกปญหาดังนี้ 

1. ในการออกขอสอบเติมคําตอบจะพยายามใหคําตอบเปนไปไดแคคําตอบเดียว  

2. คะแนนในสวนของการเติมคําตอบในแตละขอควรใหคะแนนไมเทากัน  

3. เพ่ิมขอสอบท่ีเปนการแสดงวิธีทําอีก 1 ถึง 2 ขอเพ่ือใชแยกนักเรียน 

 5.  การดูแลของศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ระหวางการอบรมคาย 1 ของศูนยโรงเรียน  

   - ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงมีไปเยี่ยมคายระหวางอบรมคาย 1 ประมาณ 1 ถึง 2 ครั้งและเขา 

  ไปจัดสอบปลายคายให 

 6.  แนวทางการประสานงานระหวางศูนยโรงเรียนท่ีจะทําใหไดประสิทธิภาพสูงสุด  

-  สรางความเขาใจรายละเอียดเนื้อหาเพ่ือใหครูจากศูนยโรงเรียนสอนในประเด็นท่ีจะนําไปเปน

ขอสอบปลาย   คาย 1 

    -  จัดการอบรมวิทยากรผูสอนของศูนยโรงเรียน โดยใชงบประมาณมูลนิธิ สอวน.  

   -  ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยจัดอบรมวิทยากรกอนปฏิบัติหนาท่ีในชวงคาย 1 

 

34. อ.นฤมล วัฒนศฤงฆาร ร.ร.เทพศิรินทร 

1. ผศ.ดร.อภิชาต ิ พัฒนโภครัตนา ม.เกษตรศาสตร 
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 7. การสนับสนุนใหครูของศูนยโรงเรียนเปนครูสังเกตการณในการแขงขันระดับชาติ 

   -  ใหศูนยเจาภาพแจงจํานวนครูสังเกตการณคนท่ี 2 ในการแขงขันระดับชาติวาแตละศูนยจะสามารถ

สงครูสังเกตการณไปไดศูนยละก่ีคนและยอดเงินท่ีตองจายตอคน 

 8. ปญหาจากการจัดการแขงขันระดับชาติ  และลําดับการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 

8.1 ปญหาจากการจัดการแขงขันระดับชาติ 

-  เจาภาพดูแลครูและผูแทนศูนยฯท่ีเดินทางไปกอนลวงหนาหนึ่งวัน แตไมไดระบุวารายการท่ีดูแลวา

มีอะไรบาง ท่ีประชุมอยากใหเจาภาพแจงรายละเอียด เชน จะดูแลท่ีพักแตไมไดดูแลเรื่องอาหาร หรือ ดูแลท้ัง

ท่ีพักและอาหาร ใหชัดเจน 

-  เจาภาพควรแจงคาใชจายเรื่องการเดินทางท่ีครูและนักเรียนจะไดรับตอคนเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน

เพ่ือทางศูนยฯ ตาง ๆ จะไดวางแผนการใชเงินในการเดินทางไดตรงกับท่ีตองจาย  

  8.2  ลําดับการเปนเจาภาพการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ  

-  ป 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-  ป 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 -  ป 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  ป 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-  ป 2567 โรงเรียนเตรียมทหาร 

-  ป 2568 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ปดประชุม 12.00 น. 

 

 

          อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท   ผูบันทึกการประชุม  

                      ผศ.ดร.วุทธิพันธุ  ปรัชญพฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม  
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------- 

 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ    
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในระดับภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าค่ายฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. วิธีด าเนินการสมัครสอบ 
   1.1 การรับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนต้องลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ เท่านั้น ที่เว็บไซต์

http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562    (ปิดรับสมัครในเวลา 
16.30 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละไม่
เกิน 2 ศูนย์อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบทั้งหมดจะเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม การสมัครสอบในครั้งนี้นักเรียน
จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบที่มีการประทับตราโรงเรียนและมีลายมือชื่อ
ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่นักเรียนเข้าสอบ (วันที่ 25 สิงหาคม 2562)    
    1.2 นักเรียนสามารถท าการสมัครได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
หลังจากได้ท าการยืนยันในระบบแล้ว ในกรณีขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครสอบให้นักเรียนท า
หนังสือผ่านทางโรงเรียนส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 
ทางผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ท าการแก้ไขข้อมูลให้เท่านั้น ซึ่งหากพ้นก าหนดจะถือว่านักเรียนไม่
ประสงค์แก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น  
    1.3 การช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ อันดับละ 100.- บาท โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น หากสมัครหรือช าระเงิน
ค่าสมัครสอบนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และศูนย์ สอวน.              
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบในทุกกรณี 
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    1.4 กรณีโรงเรียน สมาคม หรือหน่วยงานอ่ืน ให้การสนับสนุนค่าสมัครสอบให้ทางโรงเรียนติดต่อ
ทางหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร. 055-963144 โดยทางคณะ
วิทยาศาสตร์จะออกใบเสร็จรับเงินในนามนักเรียนเท่านั้น 
    1.5 นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก และก าหนดการ จากทาง
เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu เท่านั้น (ก าหนดการดังเอกสารแนบ) 

2. การด าเนินการสอบ 
     ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่          
25 สิงหาคม 2562 โดยจะด าเนินการสอบพร้อมกันทั้งหมด 8 สนามสอบ คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัชรวิทยา จ.ก าแพงเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก โรงเรียนนครสวรรค์     
จ.นครสวรรค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร โรงเรียนวิทยานุกุลนารี จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
จ.สุโขทัย และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งแต่ละสนามสอบจะมีจ านวนที่นั่งสอบตามที่ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน
ล่วงหน้า  

3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก จ านวนรับ 
คณิตศาสตร์ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5  35 คน 

ดาราศาสตร์ 
ม.ต้น 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3  
ในปีการศึกษา 2562 ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง 
30 ธันวาคม 2549 

35 คน 

ดาราศาสตร์ 
ม.ปลาย 

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปี
การศึกษา 2562 ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป   
2. ให้สิทธิ์ส าหรับนักเรียนค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2561 เข้าค่าย    
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จ านวน 10 คน (เรียงล าดับคัดเลือกโดย
พิจารณาจากคะแนนสอบค่าย 2/2561)  

สาขาดาราศาสตร์ 
ม.ต้น 2/2561 
จ านวน 10 คน 
และรับจากการ
สอบจ านวน 25 
คน รวม 35 คน 

 

ศูนย ์สอวน. ค่าย 1 วิชา..................โรงเรียน....................................     

สาขาวิชา 
ศูนย์อบรม 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก 
จ านวน

รับ  
คณิตศาสตร์ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  35 คน 

คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.ก าแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5  35 คน 
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 5 35 คน 

ชีววิทยา 
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5  
35 คน 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ พิษณุโลก 35 คน 

เคมี 
ร.ร.สโุขทัยวิทยาคม 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5  
35 คน 

ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี 35 คน 

ฟิสิกส์ 
ร.ร.นครสวรรค์  

นักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5  
35 คน 

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 35 คน 
หมายเหตุ: การฝึกอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ของศูนย์โรงเรียนจะท าการสอนโดยอาจารย์ของ
โรงเรียนทีผ่่านการอบรมจากส่วนกลาง 
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4. เงื่อนไขคุณสมบัติการสอบคัดเลือก 
นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ ทางศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะนักเรียน
ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลังการด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หากพบว่านักเรียนผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ หรือไม่ตรงตามที่ก าหนด ศูนย์  สอวน.     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอคืนค่าสมัคร
สอบทุกกรณ ี

 
5. ขั้นตอนการสมัครสอบ 

 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ทาง
เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ
นักเรียนผู้สมัครสอบจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน และวัน เวลา ที่ก าหนดดังนี้ 

   5.1 นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางออนไลน์เท่านั้น 
    5.2 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะก าหนดเลขที่สมัครให้แก่
ผู้สมัครให้นักเรียนจ าเลขที่สมัครนี้ไว้เพ่ือใช้อ้างอิงต่อไป จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบออกมา 1 ใบ แล้วน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    5.3 หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เป็น
หลักฐานการช าระเงิน พร้อมแนบบัตรประชาชน และใบสมัครสอบที่มีการประทับตราโรงเรียนและมี
ลายมือชื่อผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อใช้ยืนยันในการเข้าห้องสอบ  
    5.4 หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคาร โดยเงินที่ช าระจะต้องเข้าบัญชี  “โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)” เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อธนาคารเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ข้อมูล หากนักเรียนไม่ด าเนินการแก้ไขข้อมูล จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ   
    5.5 หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  2 วันท าการ ให้นักเรียนตรวจสอบ
สถานะการสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัคร
สอบ” โดยสถานะการสมัครสอบนั้นจะต้องปรากฎข้อความว่า “ช าระเงินแล้ว” ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนติดต่อผู้ดูแล
ระบบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ทันท ี
    ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับข้อมูล
การช าระเงินจากธนาคารเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ  
    6.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชาๆละไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม ทั้งนี้ การสมัครสอบ
ทั้งหมดจะเลือกได้ไม่เกิน 2 ศูนย์อบรม โดยค่าสมัครสอบอันดับละ   100.- บาท   
    6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น 
 
 

http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu
http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu
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 7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะด าเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการ สอวน. 
ประจ าปีการศึกษา 2562”  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากพบ
ข้อผิดพลาดใดๆ ให้ด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 -963144 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ข้อมูล 
 
 8. ประกาศสถานที่สอบ และเลขท่ีนั่งสอบ 
 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะด าเนินการประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่ง
สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu หัวข้อ “สถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ ประจ าปี
การศึกษา 2562” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ให้นักเรียนตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบของ
ตนเอง หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ให้ด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-963144 ภายในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแก้ข้อมูล  
 
 9. เกณฑ์การคัดเลือก จะพิจารณาดังนี้  

9.1 พิจารณาจากคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขา โดยเรียงจากมากไปน้อย 
9.2 กรณีของผู้สมัครสอบ 2 อันดับและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงทั้ง 2 อันดับ จะพิจารณาประกาศ

รายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากอันดับที่ผู้สมัครสอบเลือกเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น 
9.3  กรณีของผู้สมัครสอบ 2 อันดับ โดยที่ล าดับที่ผู้สมัครสอบเลือกเป็นอันดับที่ 1 ได้รับการคัดเลือก

เป็นตัวจริง และล าดับที่ผู้สมัครสอบเลือกเป็นอันดับที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวส ารอง จะพิจารณาประกาศ
รายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากอันดับที่ผู้สมัครสอบเลือกเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น  

9.4 กรณีของผู้สมัครสอบ 2 อันดับและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวส ารองทั้ง 2 อันดับ จะพิจารณา
ประกาศรายชื่อส ารองทั้ง 2 อันดับ ทั้งนี้ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะติดต่อยืนยันการเข้าร่วม
โครงการตามล าดับเป็นรายบุคคล  

 

10. เงื่อนไขการเข้าค่าย 
10.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องส่งแบบยืนยันการเข้าค่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
10.2 นักเรียนที่เข้าค่ายในแต่ละสาขา จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ

การอบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบ 
 
11. กรณีที่มีปัญหาต้องตีความหรือมิได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  ให้ประธานศูนย์ สอวน. 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                       ประกาศ ณ วันที่  26  มิถุนายน 2562 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเที่ยง) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu
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ก ำหนดกำรรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
โครงกำรส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ศึกษำ (สอวน.)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

วัน  เดือน ปี กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินกำร/ผู้รับผิดชอบ 
1 – 31 กรกฎาคม 2562 

(ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.  
ของวันท่ี 31 ก.ค. 2562) 

เปิดรับสมัครสอบ  
ลงทะเบียนสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น 

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1 – 31 กรกฎาคม 2562 ช าระเงินค่าธรรมเนยีมสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  

6 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ  เว็บไซต์  www.sci.nu.ac.th/posn_nu 
7 - 9 สิงหาคม 2562 ผู้สมัครสอบทักท้วง ในกรณีท่ีไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้สมคัรสอบ 
14 สิงหาคม 2562 ประกาศสถานท่ีสอบ เลขท่ีนั่งสอบ เว็บไซต์  www.sci.nu.ac.th/posn_nu 

15 - 16 สิงหาคม 2562 ผู้สมคัรสอบทักท้วง ในกรณีที่ไม่มเีลขท่ีนั่งสอบ ผู้สมคัรสอบ  
25 สิงหาคม 2562 สอบคัดเลือก จ านวน 8 สนามสอบ ได้แก ่

1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร     จ.พิษณุโลก 
2. โรงเรียนวัชรวิทยา                 จ.ก าแพงเพชร 
3. โรงเรียนตากพิทยาคม             จ.ตาก 
4. โรงเรียนนครสวรรค์               จ.นครสวรรค ์
5. โรงเรียนพิจติรพิทยาคม           จ.พิจิตร 
6. โรงเรียนวิทยานุกลูนารี            จ.เพชรบูรณ ์
7. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม          จ.สุโขทัย 
8. โรงเรียนอุตรดติถ์                   จ.อุตรดิตถ์ 

20 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ ม.นเรศวร เว็บไซต์  www.sci.nu.ac.th/posn_nu 
 

  
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์โรงเรยีน 1, 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ส่งใบตอบรับยืนยันเข้าร่วมโครงการ - หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 
- ศูนย์โรงเรียน 1 
- ศูนย์โรงเรียน 2 

ตุลาคม 2562 ด าเนินการฝึกอบรม ค่าย 1 - คณะวิทยาศาสตร ์ ม.นเรศวร 
**รอการยืนยันวันที่จัด ด าเนินการฝึกอบรม ค่าย 1 สาขาดาราศาสตร ์ - ศูนย์โรงเรียน 1  

- ศูนย์โรงเรียน 2 
18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 เว็บไซต์  www.sci.nu.ac.th/posn_nu 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีนาคม 2563 

**รอการยืนยันวันที่จัด 
ด าเนินการฝึกอบรม ค่าย 2 - คณะวิทยาศาสตร ์ ม.นเรศวร 

 
หมำยเหตุ  :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
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