
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลอืก 
 

โครงการส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอปุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

(สอวน.) 
 
 
 
 
 

    *  สาขาวชิาฟิสิกส์ 
    * สาขาวชิาชีววทิยา 
    * สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
    * สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
    *       สาขาดาราศาสตร์ 
    * สาขาวชิาเคม ี
 

 
 
 
 

รุ่นท่ี  15   ปีการศกึษา  2557 



 
 

การสอบคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการโอลมิปิกวิชาการ สอวน. 
รุ่นท่ี 15 ปีการศกึษา 2557 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์ โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
88  ถนนตรีเพชร  แขวงวงับรูพาภริมย ์ เขตพระนคร  กรงุเทพมหานคร 10200 

โทร. 0-2225-5605-8 ต่อ 404,606,607  โทรสาร 0-2226-4088 

 
การสมคัรสอบคดัเลอืก 
 

 1. รบัใบสมคัรไดท่ี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่หรือท่ีโรงเรียน
เครือข่ายของ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ทั้ง 24 แห่ง ดงัน้ี 

1. โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั   2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
3. โรงเรียนวดัราชบพิธ    4. โรงเรียนราชวนิิต มธัยม 
5. โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 6. โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 
7. โรงเรียนสตรีวทิยา    8. โรงเรียนทวธีาภิเษก 
9. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 10. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   12. โรงเรียนวดัสุทธิวราราม 
13. โรงเรียนสามเสนวทิยาลยั   14. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
15. โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร  16. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
17. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั  18. โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
19. โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต์ 20. โรงเรียนอสัสัมชญั 
21. โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั   22. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวนั   
23.  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  24.  โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามฯ 
 2. เอกสารหลกัฐานในการสมคัร 
  2.1 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความเรียบร้อย 

2.2 รูปถ่าย  ขนาด 1 น้ิว (เคร่ืองแบบนกัเรียน) จ านวน  2  รูป 
  2.3 ค่าสมคัร  100  บาท 
 3. คุณสมบตัิ ก าลงัเรียนอยูช่ั้น ม.1-ม.5  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. สถานท่ีรบัสมคัร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูห่รือโรงเรียนเครือข่าย 
  สาขาคณิตศาสตร์ของ สอวน.  โดยน าส่งด้วยบุคลากรในโรงเรียนของท่าน หรือส่งธนาณตัิ 
  ในนาม นางสมศรี  ตั้งดวงดี โทร.085-9429149  ส่ังจ่าย ปณ.วดัเลยีบ  รหัส 10201 เท่าน้ัน 
 5. รบัสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี 18-31 กรกฎาคม 2557 เวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) 
 6. ทุกโรงเรยีนตอ้งส่งใบสมคัรพรอ้มค่าสมคัร  ท่ีศูนยพ์ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

    วชิาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 

  
 



 
 

การสอบคดัเลอืก 
 1. สถานท่ีสอบ   โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
     88 ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กทม.10200 
 2. วนัและเวลาท่ีสอบ  วนัอาทิตยท่ี์ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. 
 3. เนื้อหาท่ีสอบ   เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ชั้น ม.1-3 (หลกัสูตรเดิม)  

ชั้น ม.4 (เชต  เรขาคณิตวเิคราะห์เบ้ืองตน้  ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้   
ระบบจ านวนจริง) 

 4. อปุกรณก์ารเขา้สอบ  บตัรประจ าตวัสอบ ปากกาสีน ้าเงิน 
 5. ประกาศผลสอบ  ภายในวนัท่ี 15  กนัยายน 2557 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
     และทางอินเตอร์เน็ต www.sk.ac.th 
 6. รายงานตวัและปฐมนเิทศ รายงานตวัวนัพฤหสับดีท่ี 2  ตุลาคม 2557 เวลา 07.30-08.30 น. 
     บริเวณหนา้ห้องประชุมอาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวทิยาลยั  

เพื่อปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพนัธ์ เวลา 08.30-09.00 น.  
ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวทิยาลยั 

     (ถา้นกัเรียนไม่มารายงานตวัตามวนัและเวลาดงักล่าว  
ถือวา่สละสิทธ์ิ) 

 7. เขา้ค่ายท่ี 1   ระหวา่งวนัท่ี 2-24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. 
     (เวน้วนัเสาร์-อาทิตย)์ 
 

***************** 
 
  สทิธิประโยชนข์องผูผ่้านการสอบคดัเลอืก 
  

1. ผูมี้รายช่ือในการประกาศผลสอบ วนัท่ี 15 กนัยายน 2557  มีสิทธ์ิเขา้ค่ายอบรม  สาขาวชิา 
    คณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 1 (2-24 ตุลาคม 2557) จ านวน 175 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม 
2. ผูผ้า่นการคดัเลือกหลงัการเขา้ค่าย คร้ังท่ี 1 มีสิทธ์ิเขา้ค่ายอบรม สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 2 

                 (มี.ค.2558) จ านวน 100 คน  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรม 
 3. ผูผ้า่นการคดัเลือกหลงัการเขา้ค่าย คร้ังท่ี 2 จ  านวน 30 คน จะเขา้ค่ายอบรมเขม้ขน้ คร้ังท่ี 3 
     (เม.ย.2558) คดัไว ้จ  านวน 18 คน เป็นผูแ้ทนศูนยฯ์ เขา้ร่วมการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
     ระดบัชาติ คร้ังท่ี 12 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กทม. 
     ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 
 4. ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจากการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดบัชาติ มีสิทธ์ิเขา้โครงการโอลิมปิก 
     วชิาการของ สสวท. 

 

http://www.sk.ac.th/


การสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
รุ่นที่ 15  ปีการศึกษา 2557 

สาขาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
โทร. 0-2254-0287-88 ต่อ 142 และ 0-2251-2739 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ที่โรงเรียนของตนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
การสมัครสอบคัดเลือก 
1.  วันรับสมัคร วันที่  18 – 31 กรกฎาคม 2557 
2.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร 

2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อย(ให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจง) 
2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (เครื่องแบบนักเรียน) จ านวน 2 รูป 
2.3 ค่าสมัครจ านวน 100 บาท 

3.  สถานที่รับสมัคร 
3.1 ศูนยฟิ์สิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2) 
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ฯ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง 21 แห่ง  
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 

หมายเหตุ : 1. ทุกโรงเรียนต้องส่งใบสมัครพร้อมค่าสมัครที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาฟิสิกส์ ตึกปฏิบัติการ 
       วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา  ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2557  กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ 
       กรุณาส่งใบสมัครพร้อม ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.จุฬาลงกรณ์ ถึง นางตฤษณา เขมะภาตะพันธ์  
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  227  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กทม. 10330 
              2. นักเรียนที่ไม่ได้รับบัตรประจ าตัวสอบในวันที่สมัคร ให้นักเรียนมารับบัตรที่ประชาสัมพันธ์สนามสอบ 
                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันสอบที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 – 08.45 น. 
การสอบคัดเลือก 
1.  สถานที่สอบ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  227 ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กทม. 10330 
2.  วันและเวลาสอบ  วันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
3.  เนื้อหาที่สอบ  -  กลศาสตร์,ไฟฟ้า , ความร้อน ,แสง และทักษะการประยุกต์คณิตศาสตร์ 
       ในฟิสิกส์  โดยแบ่งข้อสอบเป็น 2 ชุด คือ 
                 กลุ่มไม่เกินชั้น ม.4 – สอบชุดที่ใช้พ้ืนความรู้ระดับ ม.4 
                 กลุ่มระดับชั้น ม.5 – สอบชุดที่ใช้พ้ืนความรู้ไม่เกินระดับชั้น ม.5 

- ลักษณะข้อสอบเป็นการคิด  วิเคราะห์และเขียนตอบ 
- ดูข้อสอบเก่าได้ที่  www.posn-physics.com 

4.  จ านวนนักเรียนที่รับเข้าโครงการ  เป็นนักเรียนไม่เกินระดับชั้น ม.4 จ านวนประมาณ 120 คน 
เป็นนักเรียนชั้น ม.5  จ านวนประมาณ 40 คน 

5. อุปกรณ์การสอบ   บัตรประจ าตัวสอบ  เครื่องเขียน  (ห้ามใช้เครื่องค านวณ) 
6.  ประกาศผลสอบ    ภายในวันที่  15  กันยายน  2557  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
    หรือทางเว็บไซต์  http://www.triamudom.ac.th 
                                                                      http://www.posn-physics.com 
7.  รายงานตัวและปฐมนิเทศ      วันพุธที่ 1 ตุลาคม  2557    เวลา    08.30 – 09.00 น. รายงานตัว 
                        09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศ 
    ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา

ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ 
 



 
 

2 

8.  วัน – เวลา  เข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1      วันพุธที่ 1 – วันอังคารที่ 21 ตุลาคม  2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
9.   สอบค่ายอบรมครั้งที่ 1       วันศุกร์ที่  24  ตุลาคม  2557   เวลา  09.00 – 15.00 น.  
      

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
1.   ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกมีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้ม ครั้งที่ 1 ในเดือน  ตุลาคม  2557     โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
2.   ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 คือ นักเรียนไม่เกินระดับชั้น ม.4  ประมาณ 50  คนและนักเรียน 
 ระดับชั้น ม.5 ประมาณ 25  คน มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้ม  ครั้งที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2558 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
3.   ผู้ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรมเข้ม   ครั้งที่ 2   จ านวน 18 คน  จะเป็นผู้แทนศูนย์ฯ   เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ 
 โอลิมปิกระดับชาติ  ทีม่หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ระดับชาติ  มีสิทธิเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
 ของ สสวท.  เพื่อคัดกรองเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับเอเชียและระหว่างประเทศ 
 ประจ าปี 2559  ต่อไป                         
5.   ผู้เข้าค่ายอบรมเข้ม ครั้งที่ 2  มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตรงในบางคณะและบางสาขาวิชา 
     ในมหาวิทยาลัยต่างๆ   
 
รายช่ือโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

1)  โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12)  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
2)  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13)  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
3)  โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 14)  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
4)  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 15)  โรงเรียนศึกษานารี 
5)  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 16)  โรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 
6)  โรงเรียนอัสสัมชัญ 17)  โรงเรียนสตรีวิทยา 
7)  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 18)  โรงเรียนหอวัง 
8)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19)  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
9)  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 20)  โรงเรียนราชินีบน 
10)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 21)  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
11)  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
 

ศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ให้เข้าดูข้อมูลได้ที่  http://www.posn-physics.com/center.html 

 
 



การสอบคดัเลือกเขา้โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการ 
(สอวน.) 

ส าหรับเคมีโอลิมปิก   ปีการศึกษา  2557 

สาขาวชิาเคมี  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
      

 
                              เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  หรือ 4 หรือ 5 ในปีการศึกษา  2557 

         (ในกรณีท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งเป็นกลุ่มท่ีเลือกเรียนวทิย-์ คณิต)    
                                       
 
 
1.  เอกสารหลกัฐานในการรับสมคัร 
 2.1  รูปถ่ายขนาด  1 น้ิว  ( เคร่ืองแบบนกัเรียน)  จ านวน  2 รูป  ติดลงในใบสมคัร 
 2.2  ค่าสมคัรคนละ  100  บาท 

2.  สถานทีรั่บสมคัร  ศูนย ์ฯ  เคมี  โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
   โดยน าส่งดว้ยบุคคลากรโรงเรียนของท่านพร้อมเงินสดค่าสมคัร หรือ ส่งธนาณัตใินนาม                                               
นางสาว                                   น.ส.ชุณหกานต์   กลัล์ประวทิธ์  ส่ังจ่าย  ปณ.ลาดพร้าว  เท่านั้น    หากยงัไม่ไดรั้บบตัรประจ าตวัสอบ 

                                               ใหม้ารับบตัรในวนัสอบ  ( 7 กนัยายน  2557)  ณ  สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
   ทีอ่ยู่  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เลขท่ี 40 ซอยรามค าแหง  43/1  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง 
                                                         กรุงเทพมหานคร  10310 
การคดัเลอืก 
  โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
  

2.  วนั  เวลา  ทีส่อบ อาทิตย ์ท่ี   7 กนัยายน  2557   เวลา 08.00 – 12.00 น. 
3.  เนือ้หาทีส่อบ 1.  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ      2. พนัธะเคมี  3.  ปริมาณสารสมัพนัธ์      
4.  อุปกรณ์ 1.  บตัรประจ าตวั 2.  ดินสอ  2 B 3. ยางลบ 4. ปากกา     

5.  ประกาศผลสอบ ภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 15  กนัยายน   2557   ณ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ  www.bodin.ac.th 
6.  รายงานตวัและปฐมนิเทศ พธุท่ี  1  ตุลาคม  2557  เวลา  08.30 -09.00 น.  
7.  ระยะเวลาเข้าค่าย 1 - 22  ตุลาคม  2557 
 

 
1. ผูผ้า่นการคดัเลือกตามประกาศภายในวนัท่ี  15  กนัยายน 2557  (จ านวนประมาณ 175  คน  จากผู้สมคัรสอบจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ) 

มสิีทธ์ิเข้าค่ายอบรม     สาขาวชิาเคม ี ค่ายที ่ 1  (1 - 22 ตุลาคม  2557 ) ซ่ึงประสานจดัอบรมโดยโรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)   
ณ  กรุงเทพมหานคร 

2. นกัเรียนท่ีเขา้อบรมค่าย 1/2557  ครบตามเกณฑจ์ะตอ้งผา่นการสอบคดัเลือก (สปัดาห์สุดทา้ยของ ต.ค. หรือ  สปัดาห์แรกของ พ.ย. 2557)  
ซ่ึงคดัไวป้ระมาณ  50  คน  จึงจะสามารถเขา้อบรมค่ายท่ี 2/2557  (มีนาคม  2558) ได ้

3. นกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกจากค่ายท่ี  2 เป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้แข่งขนัเคมีโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ สอวน.   คร้ังท่ี  11 ร่วมกบัทุกศูนย ์

ทัว่ประเทศ  ประมาณเดือน  พฤษภาคม  2558  ณ   คณะวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่คดัเลือกนกัเรียนท่ีจะมีสิทธ์ิ 

เขา้ค่ายเคมีโอลิมปิกของ  สสวท.  ต่อไป  (เดือนตุลาคม  ปีการศึกษา  2559) 
 
 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

การสมคัรสอบคดัเลอืก 

18 – 31  ก.ค. 56 
2252555 
 2555 

1. สถานที่สอบ 

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลอืก 



 
 
 

แผนทีโ่รงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 รถประจ าทาง ถนนลาดพร้าว   8,27,44,97,176,37,145,ปอ.502, ปอ.137, ปอ. 145 ปอ. 514 
   ซอย 84,94,112 ปากซอยลาดพร้าว  84  มีรถซูบารุ  ค่าโดยสารประมาณคนละ   10  บาท 
 

   ถนนรามค าแหง 22,207,58,60,92,109,113,115,ปอ.92,ป.173, ปอ.545, ปอ.137,ปอ.22, 
                                               ซอย  43/1               ปอ.168,ปอ.พ. 3, ปอ.พ. 4 ,ปอ.พ10 และมีรถซูบารุ  ค่าโดยสารคนละ   8  บาท 

 
    

 ทางเขา้ท่ีสะดวกท่ีสุด ดา้นหนา้มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ซอย  43/1  (เดินเขา้ได)้ 
    อีกทั้งยงัมีรถมอเตอร์ไซดรั์บจา้งค่าโดยสารคนละ  10  บาท 

 

    การจดัอบรม  (รายละเอยีดจะแจ้งเพิม่เตมิในวนัปฐมนิเทศ) 

หัวข้ออบรม สถานที ่ การเดนิทาง 

ภาคทฤษฎี โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ไป- กลบั 

ภาคปฏิบติั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ( มศว ) ไป- กลบั 

หรือพกัแรมท่ีมหาวทิยาลยั 

ถา้เป็นการเรียนท่ี  มจธ. หรือ สจล. 
(ในกรณีเรียนมากกวา่ 1 สปัดาห์) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั(สจล.) 

 



การสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
และมาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน (สอวน.) 

รุ่นท่ี  15  ปีการศึกษา  2557 
สาขาวิชาชีววิทยา  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

..................... 
คุณสมบัต ิ  เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที  4 – 6 ท่ียงัไมเ่คยผา่นการอบรม 
สอวน.ชีววิทยา คา่ยท่ี 2 ของศนูย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนเทพศริินทร์ 
การสมัครสอบคัดเลือก 

1. รับใบสมคัร  ได้ท่ีกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ 
2. เอกสารหลกัฐานในการสมคัร 

2.1 รูปถ่าย ขนาด 1”  (เคร่ืองแบบนกัเรียน จ านวน  2  รูป  ติดลงในใบสมคัร) 
2.2 คา่สมคัร  คนละ  100  บาท 

3. สถานท่ีรับสมคัร  ส านกังานวิชาการ  โรงเรียนเทพศริินทร์  ตกึเทิดพระเกียรติ  ชัน้ 3 
       โดยน าสง่ด้วยบคุลากรในโรงเรียนของทา่น  หรือสง่ใบสมคัรท่ีโรงเรียน 
        เครือขา่ยของศนูย์ สอวน.ชีววิทยาโรงเรียนเทพศริินทร์ หรือสง่ธนาณตัิ 
        ในนาม  นางสาวรุ้งลาวลัย์   เจริญรักษ์รัตนะ  สัง่จา่ย   
        ณ  ปณ. ป้อมปราบศตัรูพา่ย เทา่นัน้  
        โทร.02 – 6215801 – 4 ตอ่ 301, 302, 02 – 2239756 

 4.  วนัท่ีรับสมคัร         19 – 31  กรกฎาคม  2557 
การสอบคัดเลือก 
 1.  สถานท่ีสอบ        โรงเรียนเทพศริินทร์  ถนนกรุงเกษม  แขวงวดัเทพศริินทร์ 
          เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ 

2. วนั  เวลา  ท่ีสอบ  วนัอาทิตย์ท่ี  7  กนัยายน  2557  เวลา  9.00 – 12.00  น. 
3. เนือ้หาท่ีใช้สอบ     

-  เคมีท่ีเป็นพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต                   -  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

                        -    การยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารเพ่ือให้ได้พลงังาน 

                  -   การรักษาดลุยภาพในร่างกาย       -  การเคล่ือนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

                  -    การรับรู้และการตอบสนอง       -   ระบบตอ่มไร้ท่อ 

                  -    พฤตกิรรมสตัว์         -   การสืบพนัธุ์และการเจริญเตบิโต 

                  -    โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก       -   การสืบพนัธุ์ของพืช 
                  -    การสงัเคราะห์ด้วยแสง        -   การตอบสนองของพืช 

                  -    การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม       -   ยีนและโครโมโซม 
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                  -    พนัธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ      -   วิวฒันาการ  

       -   ความหลากหลายทางชีวภาพ       -    ระบบนิเวศ 

                  -    ประชากร                    -    มนษุย์กบัความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม         
 4.  อปุกรณ์          1.  บตัรประจ าตวัสอบ   2.  ดนิสอ 2 B  3.  ยางลบ   4.  ปากกา 
 5.  ประกาศผลสอบ     วนัท่ี  15  กนัยายน  2557  ณ  โรงเรียนเทพศริินทร์ 
            และทางอินเตอร์เน็ต  www.debsirin.ac.th 
 6.  รายงานตวั วนัพธุท่ี  1  ตลุาคม  2557  เวลา  8.30 – 9.00  น.  รายงานตวั                
           และปฐมนิเทศ  9.00 – 9.30  น. ณ ห้องประชมุเทิดพระเกียรต ิ  
           โรงเรียนเทพศริินทร์ มิฉะนัน้จะถือวา่สละสิทธ์ิ 
สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าคา่ยอบรม สอวน.ชีววิทยา ของศนูย์ สอวน. โรงเรียน 
เทพศริินทร์  จ านวน  175  คน    มีสิทธ์ิเข้าคา่ยอบรมสาขาวิชาชีววิทยา  คา่ย ครัง้ท่ี 1(วนัท่ี  3  ตลุาคม 
–25  ตลุาคม  2557)  โดยไมเ่สียคา่ลงทะเบียนอบรม 
 2.  นกัเรียนท่ีเข้าคา่ยครัง้ท่ี 1  ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าคา่ยอบรมคา่ย ครัง้ท่ี 2  มีสิทธ์ิเข้าคา่ย
อบรม สาขาวิชาชีววิทยา ครัง้ท่ี 2(มี.ค. 2558)  จ านวน  50  คน  โดยไมเ่สียคา่ลงทะเบียนอบรม 
 
โรงเรียนเครือข่ายของ  สอวน.  สาขาชีววิทยา 

1. โรงเรียนเทพศริินทร์ 
2. โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
3. โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
4. โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 
6. โรงเรียนวดัสทุธิวราราม 
7. โรงเรียนเบญจมราชาลยั 
8. โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒารามฯ 
9. โรงเรียนหอวงั 

                      10.  โรงเรียนสาธิตแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                      11.  โรงเรียนสาธิต  มศว. ปทมุวนั 
 

http://www.debsirin.ac.th/


การสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.) 
รุ่นที่ 15  ปีการศึกษา  2557 

วิชาคอมพิวเตอร์     ศนูย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 5  ในปีการศึกษา  2557 
   โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  (ยกเว้นโรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์) 

 

การสมัครสอบคัดเลือก 
1.  วันรับสมัคร  18 – 31 กรกฎาคม 2557 
2.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร 

2.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อย และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (เครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  2 รูป   
2.2  เงินค่าสมัคร  คนละ  100  บาท 
 

3.  การสมัคร 
ส่งใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร ที ่

 -  โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั  :  ศูนยค์อมพิวเตอร์  อาคาร 8  ชั้น 2   (ครูประภากร  เชียงทอง : 086-9849039) 

 -  โรงเรียนเทพศิรินทร์  :  ศูนย์คอมพิวเตอร์  อาคารเยาวมาลย์ ชั้น 3   ห้อง 139  (ครูสุรชัย ปิยะประภาพันธ์  :  
     086-7002285) 
 -  โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา  : ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 9ชั้น  (ครปูระภัสสร ดลดุสิตา  02-5302326-7 
     ต่อ 312 ,081-4498683 ;  e-Mail : nueprang@hotmail.com) 

 

หรือทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครพร้อม ธนาณตัิ สั่งจ่าย ปณ.กระทรวงการคลัง  ถงึ นางประภากร  เชียงทอง 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 132/11 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
ส่งถึงศูนย์ฯ ภายในวันจันทร์ที่  4  สิงหาคม  2557 (รบับัตรประจ าตัวสอบ  ในวนัทีท่ าการสอบ) 

 

4.  การสอบคัดเลือก 
 4.1  สถานที่สอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   132/11  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กทม. 10400 

 4.2  วันทีส่อบ วันอาทิตย์ที่  31 สิงหาคม 2557  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

 4.3  เนื้อหาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สมการ ระบบตัวเลข ตรรกศาสตร์ เมตริกซ์ และ โจทย์ปัญหา 

    ที่เน้นกระบวนการคิด  

 4.4  อุปกรณ์สอบ 1. บัตรประจ าตัวสอบ        2. ดินสอ 2B          3. ยางลบ          4. ปากกา 

5.  ประกาศผลสอบ วันที่  15 กันยายน 2557  ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ http://www.samsenwit.ac.th 

6.  รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่  1  ตุลาคม  2557   เวลา  08.30 – 09.30 น. 

7.  ระยะเวลาเข้าค่าย 1   วันที่  1  - 17  ตุลาคม  2557  (หยุดวันอาทิตย์)   ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 



 

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 1.  ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก จ านวน  175  คน  มีสิทธิ์เข้าเรียนค่าย 1  ท่ีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย   
 2.  ผูไ้ด้รับคัดเลือกจากการเข้าค่าย  ครั้งท่ี  1  จ านวน  50  คน  มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรม  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  คร้ังท่ี  2  ( เดือนมีนาคม 2558 )  ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 3.  ผูไ้ด้รับคัดเลือกจากการเข้าค่าย  ครั้งท่ี  2  จ านวน 18 คน  จะเป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาต ิ ครั้งท่ี 11  (วันท่ี 1 - 4 มิถุนายน  2558)  
 4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ  มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้ม โครงการ
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ของ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหว่างประเทศ
ต่อไป 
 5. ผู้เข้าเรียนค่าย 2  มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตารับตรง 
ในบางคณะ และบางสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
   

ผู้ประสานงานศูนยฯ   
ครูกรกมล   ก าเนิดกาญจน์   (087-6998301) 
ครูประภากร  เชียงทอง  (086-9849039)   
ครูไพบูลย์  ปัทมวิภาต  (089-8936668) 
 

ที่ตั้ง  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   ห้องคอมพิวเตอร์  อาคาร 8 ชั้น 2   
132/11  ถ.พระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์   02-2791992, 02-2792429, 02-2792638  ต่อ 137 
โทรสาร    02-357-1199 

 

 
****************************** 
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ประกาศ 
ศูนย์ สอวน.วชิาดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การรับสมัครสอบ ประจ าปี 2557 
  คุณสมบัติผู้สมคัร 
        ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

- เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ชั้นปีท่ี 1-3 ในปีการศึกษา 2557 
- เกิดระหวา่งวนัท่ี 2 มกราคม 2543 – 30 ธนัวาคม 2544 

        ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
- เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาไม่เกินระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในปีการศึกษา 2557 
- เกิดตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2538 

 

 ค่าสมคัรสอบ 
         คนละ 100 บาท โดยธนาณติัสั่งจ่ายในนาม ประธานศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก  
              สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รหสัไปรษณีย ์10330  
 

 ก าหนดระยะเวลารับสมคัร :  ตั้งแต่บดัน้ีจนถึงวนัพฤหสับดีท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

 วธิีการสมคัร 
        สมคัรผา่นโรงเรียนตน้สังกดั โดยทางโรงเรียนรวบรวมรายช่ือผูส้มคัรแลว้ส่งมาท่ี  
             ศูนย์ สอวน.วชิาดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

             ภายในวันพฤหัสบดีที ่31 กรกฎาคม 2557 
        สมคัรดว้ยตวัเอง ท่ี ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาคารมหามกุฏ ชั้น 6 
        สามารถ download ใบสมัครที ่http://phys.sc.chula.ac.th   
 

 วนัและเวลาทีท่ าการทดสอบ 
        วนัเสาร์ท่ี 30 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ท่ีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  
 

 ผลการสอบคดัเลอืก :  จะประกาศในวนัจนัทร์ท่ี 15 กนัยายน 2557 ท่ี website http://phys.sc.chula.ac.th 
 

 การติดต่อ 
         สามารถติดต่อไดท่ี้ นางสาววารินา ศุภโกศล โทรศพัท ์0-2218-7546 โทรสาร. ท่ี 0-2253-1150  
              e-mail:chulaastroolympiad.@gmail.com และ  Facebook : CU astro club 

http://phys.sc.chula.ac.th/
http://phys.sc.chula.ac.th/


โครงการจัดการอบรมดาราศาสตร์โอลมิปิกประจ าปี 2557 
โดย 

ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อาจารย ์ดร.สธน วจิารณ์วรรณลกัษณ์ 
 อาจารยว์ไิล  สุจินยั 
 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์งษ ์ทรงพงษ ์
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยบุตร บุรีค  า 
 อาจารยพ์รเจริญ  ผโลทยัด าเกิง 
 อาจารย ์ดร.ไพศาล  ตูป้ระกาย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สกุลธรรม  เสนาะพิมพ ์
 อาจารยอ์  านาจ สาธานนท ์
 
หลกัการและเหตุผล 

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัความส าคญัของวิชาดาราศาสตร์ในแง่ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไดรั้บ
การยอมรับมากข้ึน อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีการบรรจุเน้ือหาทางดาราศาสตร์ไวใ้นสาระการเรียนรู้ท่ี 7 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลกัสูตรการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนับุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ทางดาราศาสตร์ยงัคงมีปริมาณจ ากดั การส่งเสริมนกัเรียนท่ีมี
ความตั้งใจจริงท่ีจะศึกษาทางดาราศาสตร์ให้ได้รับความรู้ในสาขาวิชาน้ีจึงมีความส าคญั ในปัจจุบนั
โครงการแข่งขนัวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือใช้ช่ือของโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิก มีส่วน
อยา่งมากในการพฒันานกัเรียนท่ีมีขีดความสามารถในทางวทิยาศาสตร์ เพื่อจะไดเ้ป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่า
ในสาขาวิขาต่าง ๆ  การแข่งขนัดาราศาสตร์โอลิมปิกเป็นสาขาหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัเป็นประจ าทุกปี 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า การให้การอบรมนักเรียนใน
โครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก เป็นโอกาสอนัดีในการท่ีจะสร้างนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถ ซ่ึงจะ
มีผลต่อการพฒันาการศึกษาและวจิยัทางดาราศาสตร์ในประเทศไทยในอนาคต จึงไดต้อบรับค าเชิญของ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้พี่
นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์  (สอวน.)  ให้เป็นศูนยอ์บรมดาราศาสตร์
โอลิมปิกส าหรับนักเรียนในพื้นท่ีภาคกลาง ตะวนัออก ตะวนัตก และกรุงเทพมหานคร  โดยจะไดรั้บ
การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจากมูลนิธิฯ   เพื่อให้กิจกรรมดงักล่าวประสบผลตามความมุ่ง
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หมาย ภาควิชาฟิสิกส์จึงจดัท าโครงการอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิกข้ึนโดยมีเป้าหมายจะอบรมนกัเรียน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งนอ้ยค่ายละ 80 คน 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 2.  เพื่อคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเขา้แข่งขนัดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดบัชาติในปี พ.ศ. 2557  
 3.  เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างทศันคติท่ีดีต่อวิชาฟิสิกส์ วิชาดาราศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์ 
 4.  เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดนกัเรียนท่ีมีความสามารถมาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีความขาดแคลนนกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นอยา่งมาก 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  เป็นการเผยแพร่ความรู้ดา้นดาราศาสตร์ในหมู่เยาวชน 

2.  นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีในการเรียนดาราศาสตร์ 
 3.  นกัเรียนไดรั้บความรู้ เน้ือหา และประสบการณ์ รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในระดบัชาติ 
 4.  เป็นการสร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาฟิสิกส์และชกัจูงใหมี้นกัเรียนเขา้เรียนมากข้ึน 
 
วธีิด าเนินการ 
 ด าเนินการอบรมนักเรียนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัตก ทั้ งน้ี จะมีการประกาศคุณสมบัติของผูส้มัครในช่วงประมาณเดือน
กรกฎาคม และมีการสอบเพื่อคดัเลือกนักเรียนเขา้ร่วมโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม และประกาศ
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการในเดือนกนัยายน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ภาค
กลาง ตะวนัออก และตะวนัตก และครูพี่เล้ียง โดยแบ่งเป็น 
 (1)  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 35 คน โดยแบ่งเป็น  
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  (1.1) นกัเรียน ม.ตน้ ท่ีมีคะแนนค่ายสองประจ าปี 2556 สูงสุดท่ีแสดงความจ านงจะเขา้
อบรมอีกคร้ัง และมีคุณสมบัติครบตามท่ีก าหนด (เกิดระหว่างวนัท่ี  2 มกราคม 2543 ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2544 และก าลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ไม่เกิน 10 คน 
  (1.2) นกัเรียนท่ีสอบเขา้ใหม่ประจ าปี 2556 ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด (เกิดระหว่าง
วนัท่ี 2 มกราคม 2543 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2544 และก าลงัศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ท่ีมี
คะแนนสอบสูงสุดตามล าดบัจ านวนไม่ต ่ากวา่ 25 คน 
 (2)  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 45 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

(2.1) นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไดค้ะแนนสูงสุดตามล าดบัจากค่าย 2 ปี 
2556 จ านวนไม่เกิน10 คน ซ่ึงตอ้งอยูใ่นระดบัชั้นไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

(2.2) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีคะแนนสูงสุดในค่ายสองปี 2556 เรียงตามล าดบั
ไม่เกิน 10 คน (ท่ีไม่ได้แสดงความจ านงในขอ้ 1.1 หรืออายุเกินกว่าจะเขา้อบรมในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ได)้ 

(2.3) นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีคะแนนสูงสุดในค่ายสองปี 2556 จากโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏ ์ฉะเชิงเทรา เรียงตามล าดบัไม่เกิน 10 คน 

(2.4) รับเพิ่มโดยการสอบอีกไม่ต ่ากวา่  15 คน 
 (2)  ครูพี่เล้ียงจากโรงเรียนท่ีก าหนดจ านวนหน่ึง 
 
การสมัครและสอบคัดเลอืก 

1) ผู้สมัครสาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นช้ัน ม.1-ม.3  ในปีการศึกษา 2557 ทีเ่กดิระหว่างวนัที่ 2 มกราคม 2543 - 30 ธันวาคม 2544 

2)  ผู้สมัครสาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาไม่เกินระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่5 ในปีการศึกษา 2557 ทีเ่กดิตั้งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป 
 นักเรียนสมัครท่ีโรงเรียนต้นสังกัด โดยทางโรงเรียนรวบรวมรายช่ือผูส้มัครแล้วส่งมายงั
โครงการที่  โครงการอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมธนาณัติค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท พร้อมทั้งช่ือของอาจารย์ที่จะท าหน้าที่
ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจะมีการสอบคัดเลือก
ในวนัที ่30 สิงหาคม 2557 ทีโ่รงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม เวลา 13.00-16.00 น.ผลการสอบคัดเลือกจะ
ประกาศในวันที่ 15 กันยายน 2557 ทาง Website http://twiki.phys.sc.chula.ac.th. และจะแจ้งให้ทราบ
เป็นรายบุคคล รายงานตัวและปฐมนิเทศ ก่อนเร่ิมอบรม ในวันเสาร์ที ่20 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ที ่
ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 การติดต่อ สามารถติดต่อได้ทาง โทรศัพท์ ที่ 02-218 7550-1 โทรสาร ที่ 02-253-1150 e-mail : 
chulaastroolympiad.@gmail.com  และ Facebook: CU astro club 

mailto:chulaastroolympiad.@gmail.com
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เนือ้หาการสอบ 
  ดาราศาสตร์เบ้ืองตน้ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาดาราศาสตร์ สามารถ
ศึกษาเน้ือหาบางส่วนไดจ้าก 

1. หนงัสือ “เอกภพ” ของ วภิู รุโจปการ 
2. แบบเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วชิาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ สสวท.  
3. แบบเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วชิาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  

 
กรอบเวลาด าเนินการ 
 การอบรมจะด าเนินการปีละ 2 คร้ัง ค่าย 1 ในเดือนกนัยายน 2557 ระหว่างวนัที่ 20-27 กันยายน 
2557 (ภาคทฤษฎี) และระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 (ภาคสังเกตการณ์) และค่าย 2 ในเดือน
มีนาคม 2557 โดยคร้ังแรกมีระยะเวลา 10 วนั และคร้ังท่ีสองมีระยะเวลา 14 วนั ส าหรับในการอบรมค่าย
ท่ี 1 ภาคทฤษฎีจะอบรมท่ีภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯฝ่ายมธัยม เป็นเวลา 7 วนั ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. และภาคสังเกตการณ์จะอบรมนอก
สถานท่ี เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน  สถานท่ีจะก าหนดเป็นคร้ัง ๆ ไป 
 
การประเมินผลการอบรมและเกณฑ์การผ่านการอบรม 
 การประเมินผลการอบรมประเมินจาก  
 (1) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ร่วมการอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมการอบรมภาค
สังเกตการณ์ 
 (2) การประเมินผลการอบรมจะประเมินจากการสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคสังเกตการณ์  โดย
ภาคทฤษฎีจะมีการสอบในวนัแรกของการอบรมภาคสังเกตการณ์ และภาคสังเกตการณ์จะสอบในคืนท่ี
สองของการอบรมภาคสังเกตการณ์  
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าศูนย ์ 
(อาจารย์ประจ าศูนย์ และกรรมการ/เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์) เห็นวา่สมควรใหผ้า่นการอบรม 
 ผูท่ี้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดครบทั้งสามข้อ จะได้รับประกาศนียบตัรการเข้า
อบรมดาราศาสตร์โอลิมปิกจากภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสามข้อและมี
คะแนนสูงสุด 20 คน จะได้รับการคัดเลอืกเพือ่เข้าค่ายสองในเดือนมีนาคม 2558 ต่อไป 
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เนือ้หาของการฝึกอบรม ม.ต้น ค่าย 1  วนัที ่20-27 เดือนกนัยายน 2557 

วนัท่ี 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

20  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับดาราศาสตร์ (เลข
ยกก าลงั ตรีโกณมิติ ลอการิทึม) 

 ดาวฤกษ ์การบอกต าแหน่ง 
การแผรั่งสี อุณหภูมิ ความสวา่ง 

   

21  พลงังานของดาวฤกษ ์และววิฒันาการของ 
ดาวฤกษ ์

การเคล่ือนท่ีของดาวฤกษ ์
ความเร็วแบบต่าง ๆ กฏของ doppler 

   

22  ดาวเคราะห์และระบบสุริยะ กฎของเคปเลอร์    

23  กฎของนิวตนัและการเคล่ือนท่ีของดาว
เคราะห์ 

ระบบดาวคู่ และการค านวณเก่ียวกบัดาวคู ่    

24  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมทอ้งฟ้า และการบอกต าแหน่ง    

25  เวลาและปฏิทิน การข้ึนและตกของวตัถุทอ้งฟ้า    

26  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงดาราศาสตร์ เอกภพ และทฤษฎีสมัพทัธภาพ    
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การสงัเกตการณ์ภาคสนาม วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2551 

วนัท่ี 4-6 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-24 

19  เดินทางไปยงัสถานท่ีอบรมภาคสงัเกตการณ์
และเขา้ท่ีพกั 

 สอบภาคทฤษฎี อาหาร
เยน็ 

การสงัเกตการณ์เบ้ืองตน้
ดว้ยตาเปล่า และฝึก
สงัเกตการณ์จริง 

20 ดูดาวภาค
เชา้` 

กลอ้งโทรทรรศน์ และสมบติัของกลอ้ง
โทรทรรศน ์

การใชก้ลอ้งโทรทรรศน ์ อาหาร
เยน็ 

สอบสงัเกตการณ์ 

21  สอบภาควเิคราะห์ขอ้มูล/สอบภาสงัเกตการณ์
ส ารอง(ดาวกระดาษ) พิธีปิด 

เดินทางกลบั   

 

หมายเหตุ   1.  เน้ือหาต่าง ๆ อาจจะปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 2.  ค่าย 1 จะเป็นการปูพื้นฐาน ส่วนค่าย 2 จะเนน้หนกัในการแกปั้ญหาโจทย ์
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เนือ้หาของการฝึกอบรม ม.ปลาย ค่าย 1  วนัที ่14-20 เดือนตุลาคม 2556 และ 8-10 ธันวาคม 2556 

วนัท่ี 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

14  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตรีโกณมิติทรงกลม 
 

 ทรงกลมทอ้งฟ้า 
การบอกต าแหน่ง 

   

15  ระบบเวลา ฤดู การข้ึนและตกของวตัถุทอ้งฟ้า    

16  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับฟิสิกส์ดารา
ศาสตร์ (เลขยกก าลงั ตรีโกณมิติ ลอการิทึม) 

ดาวฤกษ ์การแผรั่งสี อุณหภูมิ ความสวา่ง 
ของดาวฤกษ ์

   

17  พลงังานของดาวฤกษ ์และววิฒันาการของ 
ดาวฤกษ ์

การเคล่ือนท่ีของดาวฤกษ ์
ความเร็วแบบต่าง ๆ กฏของ doppler 

   

18  ดาวเคราะห์และระบบสุริยะ 
 

กฎของเคปเลอร์    

19  กฎของนิวตนัและการเคล่ือนท่ีของดาว
เคราะห์ 

ระบบดาวคู่ และการค านวณเก่ียวกบัดาวคู ่
 

   

20  เอกภพ และทฤษฎีสมัพทัธภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงดาราศาสตร์    
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การสงัเกตการณ์ภาคสนาม วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2551 

วนัท่ี 4-6 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-24 

19   สอบภาคทฤษฎี  เดินทางไปยงัสถานท่ีอบรมภาค
สงัเกตการณ์และเขา้ท่ีพกั 

อาหาร
เยน็ 

การสงัเกตการณ์เบ้ืองตน้
ดว้ยตาเปล่า และฝึก
สงัเกตการณ์จริง 

20 ดูดาวภาค
เชา้` 

กลอ้งโทรทรรศน์ และสมบติัของกลอ้ง
โทรทรรศน ์

การใชก้ลอ้งโทรทรรศน ์ อาหาร
เยน็ 

สอบสงัเกตการณ์ 

21  สอบภาควเิคราะห์ขอ้มูล/สอบภาค
สงัเกตการณ์ส ารอง(ดาวกระดาษ) พิธีปิด 

เดินทางกลบั   

 

หมายเหตุ   1.  เน้ือหาต่าง ๆ อาจจะปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 2.  ค่าย 1 จะเป็นการปูพื้นฐาน ส่วนค่าย 2 จะเนน้หนกัในการแกปั้ญหาโจทย ์
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