หองสอบที.่ .......................
หอง..................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปก สอวน.
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
( รุนที่ 15/2557 )
เลขประจําตัวผูสมัครสอบ
c คณิตศาสตร

c เคมี

c ฟสิกส c ชีววิทยา

c คอมพิวเตอร

cccccc

(สวนกุหลาบ) (บดินทรเดชา) (เตรียมอุดม) (เทพศิรินทร)
(สามเสน)
รหัสโรงเรียน - เลขที่ผูสมัคร
c ดาราศาสตร ม.ตน
c ดาราศาสตร ม.ปลาย
(สามเสน)
(สามเสน)
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยา
สวนที่ 1 : สมัครที่โรงเรียน ………………………………………………………………………………………….

รูปถาย
ขอมูลนักเรียน ศึกษาอยูระดับชั้น ม. …… หอง ….. เลขประจําตัว .................. เลขที่ ………..
ขนาด 1 นิ้ว
ชื่อ ………………………. นามสกุล……………………………………….………….
เกิดวันที.่ ................เดือน..................................พ.ศ. ......................... ศาสนา .........................
ที่อยูนักเรียนเลขที่ ………...….…… หมู …….………
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยา
ซอย ………………………………………………….……….
โรงเรียนที่ศึกษาอยู …………………………………………………………
82
ถนน …………………………………………..………………
ที่ตั้งโรงเรียนเลขที่ …………….
ซอย .........................................
บวรนิ เวศ
ดินสอ
ตําบล/แขวง ……………………………………………..… ถนน .....................................
แขวง ........................................
พระนคร
เขต ……………………………………………………………
เขต ........................................
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10200
0-2282-1300
จังหวัด ………………………………….……………………
รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ………………………..
0-2282-1300
รหัสไปรษณีย c c c c c
โทรสาร ........................................
โทรศัพท (นักเรียน) ………………………..……………
ขอรับรองวาเปนนักเรียนของโรงเรียนนี้จริง
โทรศัพท (ผูปกครอง) ……………………..……………
ผูปกครองยินดีใหนักเรียนเขาคายฝกอบรม
ลงชื่อ ……………………………….….………………..
ในชวงเดือนตุลาคม หากสอบได
(………………………..………………….……...)
ผูบ ริหารสถานศึกษาหรือผูท ไ่ี ดรบั มอบหมาย
ลงชื่อ …………………………..……………….. ผูปกครอง
(…………………..……..…….………….)
ลงชื่อ ………………………….……………………….. ผูรับเงิน
(………………………..………………….……...)
ลงชื่อ ………………………..………………..… ผูสมัคร
วันที่สมัคร .......... กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(………………………..……..……….....)
ขอมูล นศท. รหัส นศท. ………………..……….. ชั้นปท…ี่ …..
ศูนยฝก …………………...………..……………...…
วันที่ฝก ……………………….. mเชา mบาย

บัตรประจําตัวผูสมัคร สอวน. กรุงเทพมหานคร
รุนที่ 15 ปการศึกษา 2557

หองสอบที.่ ....................
หอง...............................

สวนที่ 2 : สําหรับนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน
เลขประจําตัวผูสมัครสอบ
การสอบคัดเลือกเขาโครงการ สอวน. ปการศึกษา 2557
สาขาวิชา ………………………………………………………………. cccccc
รหัสโรงเรียน - เลขที่ผูสมัคร
ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………
ศึกษาอยูระดับชัน้ ม. …….... หอง …..…… เลขที่ ...........
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยา
โรงเรียน ………………………………………………..……………….
รูปถาย
โทรศัพท (นักเรียน) ........................................................
ขนาด 1 นิ้ว
รหัส นศท. …………..…..………………….…………..……….…. ชั้นปท…ี่ ..…...
ศูนยฝก……………………………………… วันฝก ................ mเชา m บาย
ลงชื่อ ………………….…………....……………….. ผูสมัคร
(……………………………….………………..)

สนามสอบ และวันที่สอบ
c คณิตศาสตร (สวนกุหลาบ)
31 ส.ค. 57
c ดาราศาสตร ม.ตน (สามเสน)
31 ส.ค. 57 (บาย)
c ชีววิทยา (เทพศิรินทร)
7 ก.ย. 57

c ฟสิกส (เตรียมอุดม)

c คอมพิวเตอร (สามเสน)
31 ส.ค. 57
31 ส.ค. 57
c ดาราศาสตร ม.ปลาย (สามเสน)
31 ส.ค. 57 (บาย)
c เคมี (บดินทรเดชา)
7 ก.ย. 57

* หมายเหตุ 1. ควรถึงสนามสอบกอนเวลา 07.30 น. ของวันที่สอบ (ดาราศาสตร 12.00 น.)
2. ตองนําบัตรประจําตัวสอบมาดวย (ทุกสาขาวิชาถาไมไดรับบัตรประจําตัว
สอบใหมารับบัตรในวันสอบ ณ สนามสอบของวิชานั้น)
3. การสอบไมอนุญาตใหใชเครื่องคิดเลข
ลงชื่อ …………………….…………..…..…………….ผูรับสมัคร / รับเงิน
(………………………………..…..……………….)
วันที่สมัคร ………... เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

* สมัคร
* ประกาศผล
* ปฐมนิเทศ

18 - 31 กรกฎาคม 2557
ภายใน 15 กันยายน 2557 ณ ศูนยที่สอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 09.00 น.
ณ ศูนยสอบ ถาไมรายงานตัวในวันปฐมนิเทศถือวาสละสิทธิ์
( ชวงอบรม 2 – 22 ตุลาคม 2556 )

