
ใบสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปก สอวน. 
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 
( รุนท่ี  15/2557 ) 

 

c คณิตศาสตร     c เคมี     c  ฟสิกส   c ชีววิทยา    c คอมพิวเตอร            
    (สวนกุหลาบ)  (บดินทรเดชา)  (เตรียมอุดม)   (เทพศิรินทร)          (สามเสน)            

c  ดาราศาสตร ม.ตน           c ดาราศาสตร ม.ปลาย 
           (สามเสน)              (สามเสน) 
 

สวนท่ี  1 :  สมัครท่ีโรงเรียน …………………………………………………………………………………………. 
ขอมูลนักเรียน  ศึกษาอยูระดับช้ัน ม. …… หอง ….. เลขประจําตัว .................. เลขท่ี ……….. 
ช่ือ ………………………. นามสกุล……………………………………….…………. 
เกิดวันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ. ......................... ศาสนา ......................... 
ท่ีอยูนักเรียนเลขท่ี ………...….…… หมู …….……… 
ซอย ………………………………………………….……….      โรงเรียนท่ีศึกษาอยู ………………………………………………………… 
ถนน …………………………………………..………………      ท่ีตั้งโรงเรียนเลขท่ี ……………. ซอย ......................................... 
ตําบล/แขวง ……………………………………………..…       ถนน ..................................... แขวง ........................................   
เขต ……………………………………………………………        เขต ........................................ จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
จังหวัด ………………………………….……………………       รหัสไปรษณีย ...................  โทรศัพท ………………………..  
รหัสไปรษณีย c  c  c  c  c        โทรสาร ........................................  
โทรศัพท (นักเรียน) ………………………..……………                   ขอรับรองวาเปนนักเรียนของโรงเรียนนี้จริง 
โทรศัพท (ผูปกครอง) ……………………..……………                   
ผูปกครองยินดีใหนักเรียนเขาคายฝกอบรม          ลงช่ือ ……………………………….….……………….. 
ในชวงเดือนตุลาคม  หากสอบได                                   (………………………..………………….……...) 
                     ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย                                      
ลงช่ือ …………………………..……………….. ผูปกครอง                                                  
       (…………………..……..…….………….)                ลงช่ือ ………………………….……………………….. ผูรับเงิน                
                           (………………………..………………….……...)                  
ลงช่ือ ………………………..………………..… ผูสมัคร                     วันท่ีสมัคร .......... กรกฎาคม  พ.ศ. 2557                                                         
       (………………………..……..……….....)    ขอมูล นศท.                   
        

    

                   บัตรประจําตัวผูสมัคร  สอวน. กรุงเทพมหานคร 
รุนท่ี  15  ปการศึกษา 2557 

 

สวนท่ี  2  :  สําหรับนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

การสอบคัดเลือกเขาโครงการ สอวน. ปการศึกษา 2557                                  
สาขาวิชา ………………………………………………………………. 
ช่ือ – สกุล ……………………………………………………………… 

ศึกษาอยูระดับช้ัน ม. …….... หอง …..……  เลขท่ี ........... 
โรงเรียน ………………………………………………..………………. 
โทรศัพท (นักเรียน) ........................................................ 

รหัส  นศท. …………..…..………………….…………..……….….   ช้ันปท่ี…..…... 

ศูนยฝก……………………………………… วันฝก ................ mเชา  m บาย 

                   ลงช่ือ ………………….…………....……………….. ผูสมัคร 
                          (……………………………….………………..) 
สนามสอบ และวันท่ีสอบ 
c  คณิตศาสตร (สวนกุหลาบ)        c  ฟสิกส (เตรียมอุดม)       c  คอมพิวเตอร (สามเสน)         
      31  ส.ค. 57                                 31  ส.ค.  57                      31  ส.ค.  57                                     
c  ดาราศาสตร ม.ตน (สามเสน)     c  ดาราศาสตร ม.ปลาย (สามเสน)                           
      31  ส.ค. 57  (บาย)                       31  ส.ค.  57   (บาย)  
c  ชีววิทยา (เทพศิรินทร)              c  เคมี (บดินทรเดชา)  
      7 ก.ย. 57                                    7  ก.ย.  57                
 

* หมายเหตุ   1. ควรถึงสนามสอบกอนเวลา 07.30 น. ของวันท่ีสอบ (ดาราศาสตร 12.00 น.)                               
 2. ตองนําบัตรประจําตัวสอบมาดวย (ทุกสาขาวิชาถาไมไดรับบัตรประจําตัว  
                       สอบใหมารับบัตรในวันสอบ  ณ  สนามสอบของวิชานั้น)  

 3.  การสอบไมอนุญาตใหใชเคร่ืองคิดเลข 
  

   ลงช่ือ …………………….…………..…..…………….ผูรับสมัคร / รับเงิน 
             (………………………………..…..……………….) 
    วันท่ีสมัคร ………... เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

 
รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 

รหัส นศท. ………………..……….. ช้ันปท่ี…….. 

ศูนยฝก …………………...………..……………...… 

วันท่ีฝก ……………………….. mเชา  mบาย 

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ 

cccccc 
รหัสโรงเรียน - เลขท่ีผูสมัคร 

 
รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 

* สมัคร  18 - 31  กรกฎาคม 2557  
* ประกาศผล ภายใน  15  กันยายน 2557 ณ  ศูนยท่ีสอบ 
* ปฐมนิเทศ วันท่ี  1  ตุลาคม 2557    เวลา  08.30 – 09.00 น. 
  ณ  ศูนยสอบ  ถาไมรายงานตัวในวันปฐมนิเทศถือวาสละสิทธ์ิ 
                        ( ชวงอบรม   2 – 22 ตุลาคม 2556 ) 

เลขประจําตัวผูสมัครสอบ 

cccccc 
รหัสโรงเรียน - เลขท่ีผูสมัคร 

หองสอบท่ี........................ 
หอง.................................. 

หองสอบท่ี..................... 
หอง............................... 
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