
 
 

ประกาศมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ  
(มูลนิธิ สวช. และโอลิมปิกนานาชาติ) 

ที่ 004 / 2565 
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทน 

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (NAT Olympic Applied Math Camp 2022) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วย มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (มูลนิธิ สวช. และโอลิมปิกนานาชาติ) ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ท่ัวประเทศ และสถาบันอีซ่ีลิชประเทศไทย จะจัดให้มีค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สวช. ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (NAT Olympic Applied Math Camp 2022) ซึ่งเป็นค่ายอบรม
วิชาการและพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านวิชาคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์การแก้ไ ขปัญหาเฉพาะหน้า       
และการคิดวิเคราะห์ผ่านการทำกิจกรรม  รวมถึงเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ  

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ   
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียนเพื่อร่วมการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.        
ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (NAT Olympic Applied Math Camp 2022) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    1.1 เป็นนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา การศึกษาทางเลือก  
         หรือบ้านเรียนท่ีอยู่ในประเทศไทย  
    1.2 เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เท่านั้น  
    1.3 เป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 2/2564 ไม่ต่ำกว่า 3.00  
    1.4 เป็นนักเรียนท่ีไม่เคยถูกภาคทัณฑ์ หรือถูกต้องโทษท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตในโรงเรียนหรือการสอบ 
    1.5 เป็นนักเรียนท่ีมีอีเมลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัคร ตลอดจนการสอบและการรายงานผล หากนักเรียนไม่มี  
         อีเมลเป็นของตนเอง สามารถใช้อีเมลผู้ปกครองได้  
    1.6 เป็นนักเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องหน้าท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเสถียร สำหรับการ  
         รายงานตัวสอบและเข้าร่วมค่าย หรือถ้าหากคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้องหน้า สามารถใช้กล้องหน้า                   
         จากโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเสถียร  

หมายเหตุ: มูลนิธิ สวช.ฯ จะขอตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนภายหลัง เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครผ่านเกณฑ์การ  
             คัดเลือกตามท่ีกำหนดในข้อท่ี 1.3  
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2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  
   2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบคัดเลือกทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมสอบในรูปแบบออนไลน์ (E-Certificate)  
   2.2 นักเรียน 120 คนจากท่ัวประเทศท่ีผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์จะได้ เป็นตัวแทนเข้าร่วม              
        ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก ซ่ึงนักเรียนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้วิชาการ   
        ด้านคณิตศาสตร์ผ่านการอบรมเนื้อหา แนวข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบ รวมถึงพัฒนาทักษะ     
        ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่การเรียนรู้ และได้ รับสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ         
      อาทิ เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ เส้ือและกระเป๋าซองเอกสารค่าย ประกาศนียบัตรตัวแทน  
       เข้าร่วมค่ายและเหรียญรางวัลเกียรติยศ 
   2.3 นักเรียน 20 คนจากท้ังหมด 120 คนท่ีผ่านการคัดเลือกจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก      
        จะได้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศต่อไป และได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ อาทิ      
        โล่รางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับท่ี 1 – 3) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับท่ี 4 – 20) เส้ือแจ็กเกต 
        ทีมชาติสวช. และประกาศนียบัตรตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ 

3. รูปแบบการสอบคัดเลือกและการจัดกิจกรรม  
    3.1 การสอบคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ กำหนดให้มีการจัดสอบวัดความถนัดด้าน   
         คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ และด้านทัศนคติคิดวิเคราะห์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom      
        โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
         3.1.1 การจัดส่งข้อสอบ – มูลนิธิ สวช.ฯ จะจัดส่งลิงก์ข้อสอบในรูปแบบ Google Form ไปยังอีเมล 
                 ท่ีผู้เข้าร่วมสอบแจ้งไว้ในแบบฟอร์มสมัคร  
         3.1.2 การเปิดข้อสอบ – แบบฟอร์มข้อสอบจะเปิด ณ วันและเวลาสอบ หลังจากยืนยันตัวตนหน้ากล้องผ่าน 
                 โปรแกรม Zoom ก่อนเวลาสอบ 10 นาที และการทำข้อสอบจะต้องเปิดกล้องแสดงตัวตน            
                 ตลอดระยะเวลาสอบ  
         3.1.3 การส่งคำตอบ – ผู้เข้าร่วมสอบกรอกและยืนยันการส่งคำตอบใน Google Form ตามเวลาท่ีกำหนดเท่านั้น  

    3.2 การเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม   
         Zoom โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
         3.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จำนวน 120 คน พิจารณา     
                 จากการสอบคัดเลือกโดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อย  
         3.2.2 หากมีผู้สละสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ ในรอบคัดเลือก มูลนิธิ สวช.ฯ จะเรียก  
                 ลำดับสำรองตามลำดับทันที  
         3.2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบตัวแทนประเทศ จำนวน 20 คน  
                พิจารณาจากคะแนนสะสมจากการทำกิจกรรมตลอดการเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ          
                รอบคัดเลือก โดยเรียงคะแนนจากมากไปน้อย  
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4. เน้ือหาวิชาที่สอบคัดเลือก  
   มูลนิธิ สวช.ฯ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบรูปแบบปรนัยและอัตนัย จำนวน 30 ข้อ  
   ระยะเวลา 120 นาที คิดคะแนน 100 % โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการสอบ ดังนี้  
   4.1 ทักษะการคำนวณ ความสามารถทางตัวเลข และการคิดวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ 
        ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   4.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เจตคติและทัศนคติด้านคณิตศาสตร์  

5. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการยืนยันสิทธิ์  
กำหนดการ รายละเอียด 

วันที่ 23 สิงหาคม–30 กันยายน 2565 
ประกาศรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกตัวแทนเข้าค่าย 
โอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ปิดรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 18.00 น.) 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เวลา 13.00 น.) 
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 วันสอบคัดเลือก (เวลา 13.00 – 15.00 น.) 
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (เวลา 11.00 น.) 
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ปิดการยืนยันสิทธิ์เวลา 12.00 น.) 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 
ผู้มีรายชื่อสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ  
(ปิดการยืนยันสิทธิ์เวลา 23.59 น.) 

วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ ค่ายรอบคัดเลือก 
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ 
วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565 วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ 

6. ขั้นตอนการสมัคร  
    6.1 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท  
         บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ 
         เลขที่บัญชี: 362-0-52556-0 และส่งหลักฐานในแบบฟอร์มสมัครที่ระบุในข้อที่ 6.2 เท่าน้ัน  
    6.2 ผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครพร้อมแจ้งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ทา ง           
         Line Official Account ID: @natprogram (มี @ ข้างหน้า) เพื่อคลิกสมัครท่ีหน้าเมนูได้ทันที   
         หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 
 
 

 
 
    6.3 ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อกำหนดและเง่ือนไขการสมัครอย่างละเอียดเพื่อมีความเข้าใจท่ีตรงกัน การยืนยัน       
         การสมัคร จะถือว่าผู้สมัครได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเง่ือนไขแล้ว  
    6.4 การสมัครและยืนยันการสมัครจะเสร็จส้ินสมบูรณ์ เมื่อยืนยันส่งข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสำเร็จ โดยจะมี  
         อีเมลแบบฟอร์มตอบกลับท่ีมีข้อมูลการสมัครท่ีกรอกไว้  

/ หมายเหตุ :  



หมายเหตุ :  
- กำหนดให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ  
  รอบคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่ายคนละ 2,500 บาท  
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศไม่มีค่าใช้จ่าย  
 
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใบสมัคร ชื่อ – นามสกุลและข้อมูลอื่น ๆ  ให้ครบถ้วนก่อนกด 

ยืนยันส่งแบบฟอร์มสมัคร  
การสมัครสอบจะถือเป็นโมฆะ หากผู้สมัครไม่กรอกแบบฟอร์มสมัครและยืนยันหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม       

ในวันและเวลาท่ีกำหนด และมูลนิธิ สวช.ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี รวมถึงการเก็บสิทธิ์ การ
สอบในคร้ังถัดไปหากผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมสอบในคร้ังนี้  

 
* ส่งหลักฐานหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มสมัครเท่าน้ัน * 

** ไม่อนุญาตให้แจ้งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในเฟซบุ๊กหรือไลน์ โดยไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัคร ** 
 

หมายเหตุ: * มูลนิธิ สวช.ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 
                โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
              **หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามในวันจันทร์– วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.  
                 ผ่านทาง Line: @natprogram (มี @ ข้างหน้า) เท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

 

 
(นางสาวปณาลี แก้วเอก) 

ผู้จัดการโครงการ  
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 

มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ 


