
          
 
 

  
 

ระเบียบการรับสมัคร 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2563  
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
******************************** 

 

หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ทรงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญและปัญหาในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไป
ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธ ิสอวน. ในปัจจุบัน  

เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
เพื่อประโยชน์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในระยะยาว มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อน รวมทั้งพัฒนาความรู้ วิธีการสอนและ
ทัศนคติของครูไปพร้อมๆ กัน โดยขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศหลังจากนั้น
จึงจะขยายผลต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อให้นักเรียนในภูมิภาคที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการ

เรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่าสากลและ

กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ

เข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการโอลิมปิกวิชาการมาการพัฒนา และปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
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6. เพื ่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที ่ดีเด่นเข้าศึกษาต่อไปใน
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

 คุณสมบัติผ ู ้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ในปีการศึกษา 2563            
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูม ิ 

เงื่อนไขการสมัครสอบ 

1. เงื่อนไขการสมัครสอบแยกตามรายวิชาดังนี้  
- วิชาเคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น 
- วิชาคอมพิวเตอร ์จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 - 5 เท่านั้น 

2. นักเรียนสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา (เวลาสอบต้องไม่ตรงกัน) ตามตารางสอบ ดังนี ้

วัน/เวลา 09.00 – 12.00 น. 
พัก

 
13.30 – 16.30 น. 

20 ธ.ค. 63 วิชาชีววิทยา  
วิชาฟิสิกส์ หรือ วิชาเคม ี
หรือ วิชาคอมพิวเตอร์ 

3. นักเรียนต้องเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
4. นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น จากสนามสอบดังต่อไปน้ี 

- สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
- สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์
- สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร     จังหวัดสุรินทร์ 
- สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูม ิ

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก  
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี  โดยการ 

เข ้าเว ็บไซต์ https://bit.ly/2Ido1Ds หรือสแกนคิวอาร์โค ้ด (ดังร ูปภาพ 
ด้านซ้ายมือ) ระยะเวลาเปิดร ับสมัคร ต ั ้งแต่ว ันจ ันทร์ท ี ่  19 ต ุลาคม –  
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
 

 

2. ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ฉะนั้นก่อนยืนยันการสมัครสอบ
ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร  



 

หน้า 3 จาก 5 
 

4. เมื่อนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้นักเรียนพิมพใ์บแจ้งยอดการชำระเงิน และนำใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
ไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
และ เก็บหลักฐานการชำระเงินไว ้

5. การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อระบบได้รับแจ้งการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายในวันศุกร์
ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ และนักเรียนจะไม่มี
สิทธิ์สอบคัดเลือก 

6. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (https://bit.ly/2Ido1Ds) หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ หากสถานะการชำระเงินไม่
สมบูรณ์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที ่ภายในวันพุธที ่25 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น 

7. ประกาศรายชื ่อผู ้ม ีส ิทธิ ์สอบในวันศุกร์ที ่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (https://bit.ly/2Ido1Ds) 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
1. กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตยท์ี่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
2. ในวันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู ่
3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ ดังนี้  

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปแสดงตัวตนของนักเรียนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยไม่อนุญาตให้เป็นสำเนาโดยเด็ดขาด แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
โดยถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด หากไม่แสดงบัตรตามข้อระเบียบผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

3.2 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ตามจำนวนวิชาที่สมัครสอบ (เช่น สมัครสอบ 2 วิชา ใช้บัตรประจำตัว
ผู้สอบจำนวน 2 ใบ) โดยสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (https://bit.ly/2Ido1Ds) หากไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบตามข้อระเบียบ
ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

4. อนุญาตให้นำเพียงปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกาลบคำผิด โดยนำใส่ซองพลาสติกใสเข้า
ในห้องสอบเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ กระเป๋า อื่นๆ ให้นำไว้หน้าห้องสอบเท่านั้น 

5. หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสอบในวิชาสอบนั้น 
6. หากในกรณีสิ่งของเกิดการสูญหาย ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด 
7. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้ไม่เกี่ยวข้องในการสอบ อยู่นอก

บริเวณสนามสอบ  
8. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เข้าภายในบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัตติามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด  
โดยการสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาในขณะทำข้อสอบ และเมื่ออยู่ในบรเิวณสนามสอบ  

ทั้งนี้ ศูนย ์สอวน. มทส. จะอนุญาตให้ผูท้ีส่วมหนา้กากอนามัยและผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้ว 
เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเ์ข้าค่าย    
1. คณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนสูงในวิชานั้น ๆ จะได้รับสิทธิ์

ในการพิจารณาก่อน 
2. กรณีที่นักเรียนสอบผ่านมากกว่า 1 วิชาขึ้นไป จะพิจารณาตัดสินจากวิชาที่นักเรียนเลือกไว้เป็นอันดับแรก 

โดยจะประกาศผลเพียงวิชาเดียวจากอันดับสูงสุดที่นักเรียนเลือก 
3. ประกาศผลเฉพาะรายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในแต่ละวิชา โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร 

การประกาศผลการคัดเลือก  
1. ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(https://bit.ly/2Ido1Ds) วันที่ประกาศผลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี (https://bit.ly/2Ido1Ds) ภายในวันและเวลาที่กำหนด หากช้ากว่าที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าค่าย วันที่ยืนยันผลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำส่งหลักฐานการสมัครพร้อมด้วยเอกสารรายงานตัว ดังนี ้
1) ใบสมัครที่ผ่านการรับรองโดยครูประจำชั้น พร้อมประทับตราโรงเรียน  
2) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  
3) ใบยินยอมจากผู้ปกครอง 

โดยนักเรียนสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือจ่าหน้าซอง ระบุ ชื่อ – สกุล  พร้อมลำดับที่ตามประกาศ 
แล้วส่งเอกสารไปยัง ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่ง EMS หรือการบริการขนส่งเอกชน เพื่อให้
เอกสารถึงศูนย์สอวน.ได้รวดเร็วที่สุด) ภายในวันและเวลาที่กำหนด (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) 
หากพ้นจากนี้ ศูนยฯ์ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

 

ตัวอย่างการจา่หน้าซอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 

 จ.นครราชสีมา 
 30000 

(นายทศ นิยม สาขา ชีววิทยา ลำดับที่ 10 ) 

แ แสตมป์ 
ผูส่้ง  นายทศ นิยม  (082-555-9999) 
         105/811 หมู่ท่ี 6 ต.สุรนารี 
         อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
          30000 
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4. หากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าหลักฐานการสมัคร 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  

5. สถานที่การอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6. กำหนดการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 มีกำหนดจัดอบรมในช่วงเดือน 

เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางเว็บไซต์เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (https://bit.ly/2Ido1Ds) 

 
ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบ 

ขอบเขตเนื้อหาของการจัดสอบและตารางสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สามารถศึกษาไดท้างเว็บไซตเ์ทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(https://bit.ly/2Ido1Ds) 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการเท่านัน้ ได้ที ่
 

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 

หน่วยงานบริการอบรมสัมมนา โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 
E-mail : tatd@g.sut.ac.th  Line : @asp2018 
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mailto:tatd@g.sut.ac.th

