
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

 
เรื่อง     การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   ในโครงการพัฒนามาตรฐาน 
           วิทยาศาสตร์ศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก 
           วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
           กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
           สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ประจ าปีการศึกษา 2565  

................................................................ 
 
     ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีความ
ร่วมมือกับมูลนิธิ สอวน. ในการด าเนินการเตรียมโอลิมปิกวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตความ
รับผิดชอบนั้น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์                   
จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ในโครงการพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์                  
(สอวน.) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
    1. วิชาที่จัดอบรม  ในปีการศึกษา 2565 
        1.1 วิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรม 2 ศูนย์ ได้แก่ 
             1.1.1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
            จ.สระบุรี (ศูนย์ โรงเรียน 1)  
             1.1.2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี  
                                      (ศูนย์ โรงเรียน 2)  
        1.2 วิชาชีววิทยา จัดอบรม 2 ศูนย์ ได้แก่ 
              1.2.1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุร ีจ.นนทบุรี 
             (ศูนย์ โรงเรียน 1)   
              1.2.2 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี  
             (ศูนย์ โรงเรียน 2)   
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      ส าห รั บ วิ ช า เค มี  วิ ช า ฟิ สิ ก ส์  แ ล ะ วิ ช าค อ ม พิ ว เต อ ร์   ศู น ย์ โอ ลิ ม ปิ ก วิ ช า ก าร  ส อ ว น . 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  กทม. เป็นผู้รับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งาน
บริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ โทร. 0 2562 5555  ต่อ 646141 – 5  
 
    2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
                 2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย ไม่เกินระดับชั้นและ
ห้องเรียน ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
     2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  โดยสังกัด
สถานศึกษา 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี                    
และปทุมธานี   
      2.1.2 วิชาชีววิทยา รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5  โดยสังกัด
สถานศึกษา 9 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี                
และปทุมธานี     
        2.2 ผู้สมัครที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ไม่ต่ ากว่า 2.75 
         2.3 ผู้สมัครที่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ป.6   
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงเทอมล่าสุด หากผ่านการคัดเลือก ศูนย์ สอวน. อาจเรียกดูผลการ
เรียนย้อนหลังเพื่อพิจารณาประกอบการเข้าค่าย 

           2.4 การสังกัดสถานศึกษา ของผู้สมัคร 
            2.4.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 
จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  
นนทบุรี  และปทุมธานี 
        หมายเหตุ: นักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนสังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้
สมัครสอบกับศูนย์  สอวน. กรุงเทพฯ ซึ่งรับสมัครวันที่ 20 มิ.ย. – วันที่ 29 ก.ค. 2565 
(https://www.bkkposn.com/)   
   

       2.5 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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3. ก าหนดการสมัคร การคัดเลือก และการเข้าค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. และศูนยโ์รงเรียน 
 

 ระยะเวลา กิจกรรม  สถานที่ด าเนินการ 
15 กรกฎาคม -  5 

สิงหาคม 2565 
- รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ที่เดียว 
- สมัครสอบได้สูงสุด  2  วิชา โดยเวลาสอบ
ต้องไม่ตรงกัน  
(ดูรหัสสาขาเพ่ือการสมัครในหน้า 5) 

 
 

ระบบรับสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์  
http://posn.sci.kmutnb.ac.th 

15 กรกฎาคม 2565 
ถึง 

5 สิงหาคม 2565 

- ช าระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
ออนไลน์บนเว็บไซต์   
http://posn.sci.kmutnb.ac.th  
วิชาละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมตามที่
ธนาคารเรียกเก็บ 
- หากช าระเงินค่าสมัครสอบนอกเหนือจาก 
  ระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครสอบ 
  เป็นโมฆะ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ        
  สอวน. มจพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการ                  
  คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบทุกกรณี  

ช าระเงินออนไลน์ผ่านระบบ QR 
Payment (Scan QR Code ที่ระบบส่ง
ให้ผู้สมัครทางระบบออนไลน์) 
 

20 สิงหาคม 2565 - ประกาศห้องสอบ   
- พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 

เว็บไซต์  
http://posn.sci.kmutnb.ac.th 

วันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม 
2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

- สอบข้อเขียน 
 
วิชาคณิตศาสตร์   
วิชาชีววิทยา 

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ  
และศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลั ย      
จ.ลพบุรี (ดูรายละเอียดพ้ืนที่สอบในข้อ 
4.1 – 4.3 เพ่ิมเติม) 

19 กันยายน 2565 -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

เว็บไซต์  
http://posn.sci.kmutnb.ac.th 

19 – 23 กันยายน 2565 - ส่งแบบตอบรับเข้าค่ายทางอีเมล  
- ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย 
  ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น 

ส่งแบบตอบรับเข้าค่ายทางอีเมล 

wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
 

ก าหนดการเข้าค่าย 

ก าหนดการเข้าค่ายของแต่ละศูนย์ขอแจ้งให้ทราบภายหลังเนื่องจากต้องติดตาม 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 
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4. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ  
          ทุกวิชาสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยา สอบเวลา 09.00 
– 12.00 น. โดยแบ่งสถานที่สอบออกเป็น 2 ศูนย์ตามเขตพื้นที่  ดังนี้ 

4.1  ผู้สมัครจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี   
      และอ่างทอง ให้เข้าสอบท่ีศูนย์สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร   
      อ.เมือง  จ.ลพบุรี  โทร. 036 411051 ต่อ 409 หรือ 081 2994296 (คุณครภูาคภูมิ  รักสุภาพ) 
4.2  ผู้สมัครจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ปทุมธานี  ให้เข้าสอบ 
      ที่ศูนย์สอบคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
      ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซ่ือ  กทม. โทร 0 2555 2000  ต่อ 4211, 4212,  
      4222, 4225 

                หมายเหตุ: นักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนสังกัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สมัครสอบกับศูนย์  สอวน. 
กรุงเทพฯ ซึ่งรับสมัครวันที่ 20 มิ.ย. – วันที่ 29 ก.ค. 2565 (https://www.bkkposn.com/)     
 4.3  ในวันสอบให้แต่งกายชุดนักเรียน  เตรียมปากกา  ดินสอด า 2B ยางลบ และบัตรประจ าตัวผู้สมัครมา   
                เข้าสอบ กรณีลืมน าบัตรมา  ให้ใช้บัตรประชาชน  หรือบัตรนักเรียนมาแสดงแทน 
 

5. วิชาที่สอบ  
5.1 วิชาคณิตศาสตร์  สอบคัดเลือกโดยใช้พ้ืนฐานความรู้ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

  เนื้อหาข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี พ.ศ. 2565 
   1. จ านวนและการด าเนินการ ได้แก่ จ านวนตรรกยะ เลขยกก าลัง จ านวนจริงและพหุนาม อัตราส่วน 
   2. พีชคณิต ได้แก่ เซต สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการก าลังสองตัวแปร 
เดียว อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ฟังก์ชันก าลังสอง 
   3. การวัด ได้แก่ ความยาว พ้ืนที่ผิว ปริมาตร อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
   4. เรขาคณิต ได้แก่ เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ความคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ วงกลม 
   5. สถิติและความน่าจะเป็น ได้แก่ การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น 
   6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา ตรรกศาสตร 
 
 5.2 วิชาชีววิทยา  สอบคัดเลือกโดยใช้พ้ืนฐานความรู้ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  เซลล์โครงสร้างและหน้าที่  การหายใจระดับเซลล์  การแบ่งเซลล์  สารชีวโมเลกุล  การล าเลียงสารผ่านเข้า-
ออกเซลล์  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เฉพาะเรื่อง Polygene, Linkage gene, Sex-linkage gene, Sex-Influenced  
Traits และ Sex-Limited Traits  ระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและระบบ
ภูมิคุ้มกัน  การตอบสนองของพืช  การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก  ระบบประสาท  อวัยวะรับความรู้สึก  ไวรัส
และอาณาจักรมอเนอรา  อาณาจักรโพรทิสทา  อาณาจักรฟังไจ  อาณาจักรพืช  อาณาจักรสัตว์  ระบบขับถ่ายและการ
รักษาสมดุลของสัตว์  DNA และ DNA เทคโนโลยี  โครงสร้างของพืชดอก  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การล าเลียงในพืช  
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การสืบพันธุ์ของสัตว์  การเจริญของสัตว์  นิเวศวิทยา  พฤติกรรม  พันธุศาสตร์ เฉพาะเรื่อง Mendelian Genetics, 
Incomplete Dominance และ Multiple Alleles  วิวัฒนาการ  ระบบต่อไร้ท่อ  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
          หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาสอบจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์   
          http://posn.sci.kmutnb.ac.th 
 
6. รหัสสาขาเพื่อการสมัคร 

 
รหัสสาขาเพื่อการสมัคร สาขาวิชาและศูนย์อบรม 

11 คณิตศาสตร์   
จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (ศูนย์ โรงเรียน 1) 

12 คณิตศาสตร์   
จัดค่าย ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี (ศูนย์ โรงเรียน 2) 

21 ชีววิทยา   
จัดค่าย ณ ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา  
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี (ศูนย์ โรงเรียน 1) 

22 ชีววิทยา   
จัดค่าย ณ ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา  
โรงเรียนศรีบุณยานนท ์จ.นนทบุรี (ศูนย์ โรงเรียน 2)  

 
7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่  19 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์  http://posn.sci.kmutnb.ac.th  

 
8. จ านวนที่รับเข้าอบรม    

8.1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. รับเข้าอบรมสาขาวิชาละ 35 คน 
 

9. การเข้าค่ายและอยู่หอพัก 
   นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่าย ปีการศึกษา 2565 ขอให้แจ้งความจ านงการเข้าค่ายและการพัก
ค้างมาในแบบตอบรับการเข้าค่าย โดยส่งอีเมล ตามอีเมลแอดเดรสในตาราง ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565  
 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อีเมลแอดเดรส 

ศูนย์ สอวน. มจพ. wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 
 
 
 



- 6 - 
 

10. ผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  10.1 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายและมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงอบรมทั้งหมด 
  10.2 มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฎ กติกา ในการเข้าค่ายอย่างเคร่งครัดและไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน 
                 หรือด าเนินคดีใดๆ 
11. สถานที่ติดต่อ 
  งานวิชาการ: หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง   
เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2555 2000  ต่อ  4212  4211  4222  และ  4225 หรืออีเมลสอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ที ่wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th 

สายรถโดยสารประจ าทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. 
-  รถธรรมดา  สาย 32, 33, 64, 97, 117, 203 
-  รถปรับอากาศ สาย ปอ.33, ปอ.64, ปอ.97, ปอ.203, ปอ.543 
-  รถตู้ร่วมบริการ สายเซ็นทรัลลาดพร้าว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 
  

              ประกาศ  ณ วันที่   6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 


