ระเบียบการ
สมัครสอบคัดเลือก
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
ประจําปการศึกษา 2553

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิทินการดําเนินงานโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
ประจําปการศึกษา 2553
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลําดับ
วันเดือนป
1 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 - วันพุธที่
14 กรกฎาคม 2553
2 วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 - วันศุกรที่
16 กรกฎาคม 2553
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 - วันศุกรที่
16 กรกฎาคม 2553
3 วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2553
4 วันเสารที่ 31 กรกฎาคม 2553
5 วันจันทรที่ 6 กันยายน 2553
6
ภายในวันศุกรที่ 17 กันยายน 2553
7

กิจกรรม
สงเอกสารประชาสัมพันธและ
รับสมัครสอบคัดเลือก
ชําระเงินคาสมัคร
แจงแกไขรายชื่อผานทางเว็บไซต

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนสงเอกสารมารายงานตัวเพื่อยืนยัน
สิทธิ์การเขาอบรม
วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2553 - วันอังคารที่ การจัดอบรมโอลิมปกวิชาการคาย 1
25 ตุลาคม 2553

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 51/2553
สาขาที่รับสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัคร
จํานวนที่รับเขารวมโครงการ
วิธีสมัครสอบคัดเลือก
ระยะเวลาและการรับสมัคร
วิธีการชําระเงินคาสมัคร
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์และสถานที่สอบ
การสอบคัดเลือก วิชาที่สอบ และเกณฑการตัดสิน
สถานที่สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ระยะเวลาการเขาคายอบรม
สถานที่จัดอบรม
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
การเขาคายอบรม
การคัดเลือกตัวแทนศูนย
ภาคผนวก
เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก
เสนทางไปสูการแขงขัน โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ
สิทธิประโยชนของนักเรียนที่เขาอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
ตัวอยางการสมัครสอบคัดเลือกทางเว็บไซต

หนา
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1
1
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2
2
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3
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5
5
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ข
คํานํา
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ในพระ
อุปถัมภสมเด็ จ พระเจ าพี่ นางเธอเจ า ฟ ากัลยาณิวั ฒ นากรมหลวงนราธิว าสราชนคริน ทร (สอวน.)
มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ที่มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนที่
กําลังเรียนอยูในระดับไมเกินชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการ 2 ครั้ง คือ คาย 1 คาย 2
และ การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ จากนั้นจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเปนตัวแทนไปแขงขันโอลิมปก
วิชาการระหวางประเทศและเพื่อพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ระดับ
โรงเรียนใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดทําระเบียบการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียดตาง ๆ ในการสมัครสอบคัดเลือกและใบสมัครไวสําหรับเปนขอมูลในการตัดสินใจ ตอไป

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉบับที่ 51 /2553
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา
คาย 1 ประจําปการศึกษา 2553
-------------------------ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีความรวมมือกับมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) จัดทําโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
1. สงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ตามความถนัดทั้งในดานทฤษฎีและทักษะดานปฏิบัติ ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาที่ซับซอนได
และมีความพรอมที่จะเขารับการคัดเลือกไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ
2. เพื่อชวยพัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรระดับโรงเรียนใหเทียบเทา
มาตรฐานสากล
ดังนั้น ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดกําหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารวม
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ประจําปการศึกษา
2553 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สาขาวิชาที่รับสมัคร
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ดาราศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และดาราศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน 7 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ ยโสธร รอยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร
อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชา
เคมี
คณิตศาสตร
ชีววิทยา
คอมพิวเตอร
ฟสิกส
ดาราศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ดาราศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของสาขาวิชา
รับเฉพาะ นักเรียนระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น ม. 5
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น ม. 6
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น ม. 5
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น ม. 5
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม. ต น อายุ ไ ม เ กิ น 15 ป ในวั น ที่ 1
มกราคม 2554 และไมนอยกวา 14 ป บริบูรณในวันที่ 31
ธันวาคม 2554
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น ม. 5 มีอายุไมเกิน
19 ป บริบูรณในป พ.ศ. 2554

หมายเหตุ นักเรียนสามารถสมัครไดคนละ 1 สาขาเทานั้น กรณีตองการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร หลังจากยืนยัน
ขอมูลแลวผูสมัครจะตองชําระเงินสาขาแรกที่สมัครกอน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครสาขาใหมได ซึ่งตองให
ทันในเวลาที่กําหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัคร และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอมูลสาขาแรกที่สมัคร
จํานวนที่รับเขารวมโครงการ
สาขาละ ไมเกิน 35 คน
วิธีสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครผานเว็บไซต http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
ระยะเวลาและการรับสมัคร
กําหนดวันรับสมัครในระหวางวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึง วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 โดย
สามารถสมัครที่เว็บไซต http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
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วิธีการชําระเงินคาสมัคร
ชําระเงินคาสมัครสอบไดที่ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
โหลดแบบฟอรมในการชําระเงินไดที่ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ชําระเงินภายในวันศุกรที่ 16
กรกฎาคม 2553 เทานั้น หากชําระเงินเกินกําหนด ศูนย สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินสวนนี้แกผูสมัคร
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2553 นักเรียน
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู มีสิทธิ์สอบไดหลังจากที่ยืน ยันการชําระเงินแลว 3 วันทําการ ที่เว็บไซต
http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
การสอบคัดเลือก วิชาที่สอบ และเกณฑการตัดสิน
กําหนดสอบคัดเลือกในวันเสารที่ 31 กรกฎาคม 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 น. -12.00 น.
1. สิ่งที่นักเรียนตองเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก
แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นๆที่ออก
โดยหนวยงานราชการ เชน ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
กรณี ไมมีหลักฐานตามขางตน ใหนักเรียนขอหนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา
ยืนยัน ในวันสอบคัดเลือก
หมายเหตุ
1. ศูนยสอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหผูสมัครสอบที่มี ชื่อ-สกุล ไมถูกตองเขาสอบ
2. กรณีที่จายเงินแลว แตไมมีชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ใหนําหลักฐานการชําระเงิน มาแสดง
พรอมกับหลักฐานขางตนดวย
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2. วิชาสอบและเกณฑการตัดสิน
2.1 วิชาสอบแตละสาขาวิชากําหนดใหสอบ 1 วิชา ดังนี้
สาขาวิชา
วิชาที่สอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ชีววิทยา
01
ชีววิทยา
เคมี
02
เคมี
ฟสิกส
03
ฟสิกส
คณิตศาสตร 04
คณิตศาสตร 1
คอมพิวเตอร 05
คณิตศาสตร 2
ดาราศาสตร 06
ดาราศาสตร ม.ตน
07
ดาราศาสตร ม.ปลาย

เนื้อหาวิชาที่สอบ

ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก

หมายเหตุ ใหนักเรียนสมัครไดเพียง 1 สาขาเทานั้น
2.2 เกณฑการตัดสิน เรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดไปหาต่ําสุดตามจํานวนที่ระบุไวในแตละ
สาขา
สถานที่สอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือกที่กําหนดไวเปนหนวยสนามสอบ มี 7 แหง นักเรียนอยูในเขตพื้นที่จังหวัดใดให
ไปสอบที่โรงเรียนที่เปนหนวยสนามสอบของจังหวัดนั้น สําหรับหนวยสนามสอบกําหนดไวมีดังนี้
หนวยสนามสอบที่ 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
จังหวัดศรีสะเกษ
หนวยสนามสอบที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดยโสธร
หนวยสนามสอบที่ 3 โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดรอยเอ็ด
หนวยสนามสอบที่ 4 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
จังหวัดนครพนม
หนวยสนามสอบที่ 5 โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
หนวยสนามสอบที่ 6 โรงเรียนอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ
หนวยสนามสอบที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารวมคาย สอวน.ศูนย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันจันทรที่ 6
กันยายน 2553 โดยจะแจงผลไปยังโรงเรียนที่เปนหนวยสนามสอบ หรือ เว็บไซต
http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
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ระยะเวลาการเขาคายอบรม
การเขาคายอบรม จํานวน 2 ครั้ง คือ
คาย 1 วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2553
คาย 2
เดือน มีนาคม 2554
สถานที่จัดอบรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตองรายงานตัวเขาคาย 1 ภายในวันศุกรที่ 17 กันยายน 2553 โดยสามารถ
แจงรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ไดดังนี้
1. ทางจดหมาย EMS มาที่ งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ทางโทรสาร 0-4535-3422
3. ทางเว็บไซต http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
ทั้งนี้หากทางคณะฯ ไมไดรับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาทานสละ
สิทธิ์
การเขาคายอบรม
นักเรียนที่รายงานตัวเรียบรอยแลว ใหเขารวมพิธีเปดเพื่อฟงคําชี้แจงจากคณะอาจารยผูสอน ใน
วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 หอง 2305 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การคัดเลือกตัวแทนศูนย
นักเรียนที่มีสิทธิ์ไดเปนตัวแทนศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะตองผานการอบรมคาย 1
และคาย 2 จากนั้นศูนยฯจะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้งคาย 1 และคาย 2 สาขาวิชาละ 6 คน เขาไป
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ รวมกับศูนยสอวน.อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อหาผูแทนนักเรียนไปเขาคายของ
สสวท. และคัดเลือกผูแทนระดับประเทศตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
( ดร.พรรณณี รอดแรงบุญ)
รองคณบดีฝายการเงิน
ปฏิ บั ติ ร าชการแทนคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร

ภาคผนวก
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เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก
รหัสวิชา

สาขาวิชา

เนื้อหาวิชาที่สอบ

ลักษณะขอสอบ

01

ชีววิทยา

เนื้อหาไมเกินชั้น ม. 6 เทอมตน

02

เคมี

03

ฟสิกส

04

คณิตศาสตร

05

คอมพิวเตอร

06

ดาราศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

1. อัตนัย 10 ขอ แสดงวิธีทํา
เนื้อหาเรื่องตอไปนี้
(100 คะแนน)
การศึกษาธรรมชาติ ขอบเขตของวิชาฟสิกส แรง และการ
เคลื่อนที่ งาน พลังงาน ความหนาแนน และความดัน
ความร อ น แสง เสี ย ง พลั ง งานไฟฟ า ไฟฟ า แม เ หล็ ก
อิเล็กทรอนิกส ฟสิกสอะตอม เวกเตอร การเคลื่อนที่ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุล งานและพลังงาน โม
แมนตัม การเคลื่อนที่แบบโปร เจกไตล วงกลม และการ
หมุน
เนื้อหาคณิตศาสตร ม.ตน และม.4 ในเรื่องตอไปนี้ เชต - แบบเติมคําตอบ พรอมแสดง
ตรรกศาสตรเบื้องตน และระบบจํานวนจริง
วิธีทําแบบสัน้ จํานวน 30 ขอ
(90 คะแนน)
- แบบแสดงวิ ธี ทํ า จํ า นวน 1
ขอ (10 คะแนน )
- ลักษณะขอสอบ ปรนัยแบบ
เนื้อหาคณิตศาสตรในเรื่องตอไปนี้
- ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล
ตอบสั้น จํานวน 25 ขอ อัตนัย
- เซต
แบบแสดงวิธีทําอยางสั้นและ
- ระบบจํ า นวน ประกอบด ว ย จํ า นวนนั บ จํ า นวนเต็ ม ตอบสั้นจํานวน 3 ขอ
จํานวนจริง เลขยกกําลัง การประมาณคา และ อัตราสวน ปรนั ย ตอบสั้ น ๆ 25 ข อ (75
และรอยละ
คะแนน)
- สมการ อสมการ และการประยุกต
อัตนัยแบบแสดงวิธีทําอยางสั้น
- ระเบียบวิธีการนับ ความนาจะเปนและสถิติ
3 ขอ (25 คะแนน)
- ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและกระบวนการ
แกปญหา
เนื้อหาไมเกินชั้น ม. 2 ไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ โลก อัตนัย 7 ขอ และ ปรนัย
ดาราศาสตรและอวกาศ

07

ดาราศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาไมเกินชั้น ม.5 ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส โลก อัตนัย 7 ขอ และปรนัย
ดาราศาสตรและอวกาศ

1. ปรนัยแบบเลื อ กตอบ 4
ตัวเลือก
70 ขอ (70 คะแนน)
2. เติมคําสั้น ๆ15 ขอ (15
คะแนน)
3. Label ภาพ 15 ขอ (15
คะแนน)
เนื้อหาเรื่องโครงสรางอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี 1. ปรนัย 60 คะแนน
และปริมาณสารสัมพันธ
2. อัตนัย 40 คะแนน
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เสนทางไปสูการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ
ผูรับผิดชอบ : มูลนิธิ สอวน. และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ดําเนินการโดย มูลนิธิ สอวน .
รับสมัครนักเรียนไมเกินชั้น ม.5 ตามศูนย สอวน.
สอบคัดเลือก
เดือนสิงหาคม

อบรมวิชาการคาย 1 *
(ภูมิภาค 35 คน/สาขา, กทม. 175 คน/สาขา)
อบรมวิชาการคาย 2 **
(ภูมิภาค 20 คน/สาขา, กทม. 80 คน/สาขา)
การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
(ภูมิภาค 6 คน/สาขา, กทม. 15 คน/สาขา)
อบรมคาย 1 สสวท.
(25 คน/สาขา)
อบรมคาย 2 สสวท.
(15 คน/สาขา)
ตัวแทนนักเรียนไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ (สสวท.)
(5 - 7 คน/สาขา)
หมายเหตุ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการ ดังนี้
* จัดคาย 1 ในเดือนตุลาคมของทุกป
* * จัดคาย 2 ในเดือนมีนาคมของทุกป
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สิทธิประโยชนของนักเรียนที่เขาอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
1. สิทธิประโยชนระหวางเขาคาย
1.1 คาเดินทางพรอมประกันอุบัติเหตุ
1.2 คาอาหารฟรี 3 มื้อ และคาอาหารวาง
1.3 คาที่พัก
1.4 สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ดานกีฬา สันทนาการ อื่น ๆ
2. สิทธิประโยชนที่จะขอรับทุนการศึกษา
นักเรียนที่ผานการอบรมของศูนย สอวน. คาย 1 และคาย 2 มีโอกาสไดรับทุนการศึกษาของ
มูลนิธิ สอวน.
3. สิทธิประโยชนในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
นักเรียนที่ผานการอบรมของศูนย สอวน. คาย 1 และคาย 2 มีโอกาสไดรับสิทธิพิเศษในการเขา
ศึกษาตอในคณะวิ ทยาศาสตรเกือบทุกมหาวิทยาลัย ที่เปนศูน ยอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปก วิชาการ
สําหรับ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ใหสิทธิพิเศษในการเขาศึกษาตอ ไดแก คณะ
แพทยศาสตร คณะเภสั ชศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ซึ่ง
นักเรียนจะตองติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการกําหนดเกณฑการรับสาขาที่อบรมเพื่อเขาศึกษา
ตอของแตละคณะ เปนป ๆ ไป
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ตัวอยางการสมัครสอบคัดเลือกทางเว็บไซต
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรศึกษา
ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปการศึกษา 2552

1) คลิกเพื่อกรอกสมัคร

10

2) อานประกาศใหละเอียด
เสร็จแลวคลิก
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3) กรอกขอมูลใหครบถวน
ถาไมมีขอมูลใหกรอก ( - )
เสร็จแลวคลิก บันทึก

12

4) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง ถาตองการแกไขขอมูล ใหคลิกที่ แกไขขอมูล เมื่อ
ตรวจสอบขอมูลถูกตอง คลิกยืนยันการสมัคร
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5) คลิกเพื่อพิมพใบแจงการชําระเงิน

14

6) สั่งพิมพใบแจงการชําระเงิน แลวนําไปชําระเงินไดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
ทุกสาขาทั่วประเทศ

15

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
1.

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท 045-353401 – 4 ตอ 4470 4421 และ4600
โทรสาร 045-353422 และ 045-353401 ตอ 4105

2.

ดร. สมจินตนา ทวีพานิชย
โทรศัพท 045-353401 - 4 ตอ 4412

3.

ฝายดูแลการรับสมัครทางเว็บไซต
โทรศัพท 045-353401 - 4 ตอ 4444

4.

ทางเว็บไซต http://www.olympic.sci.ubu.ac.th

