
    

 
 
 
 

สำเนา 
 

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครเพ่ือเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------------- 
ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทาง

ภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 จึงประกาศการรับสมัครสอบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้   
  1. วิธีการดำเนินการ 

1.1 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะดำเนินการจัด
สอบครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ และจะจัดค่ายอบรมคร้ังที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบครั้ง
ที่ 1 และจะจัดคา่ยอบรมครัง้ที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบครั้งที่ 2 

1.2 การดำเนินการสอบ  
(1) ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบวิชาภูมิศาสตร์เพื่อคัดเลือก

ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี การศึกษา 2565 ในวัน เสาร์ที ่ 20 
สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะดำเนินการสอบพร้อมกับศูนย์สอบอ่ืนทั่วประเทศ  

(2) สถานที่สอบจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะทำการกำหนดสถานที่และห้องสอบภายหลังจาก
ทราบจำนวนผู้สมัคร โดยจะประกาศสถานที่สอบทางเว็บไซต์ http://www.geo.soc.cmu.ac.th 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครเข้าร่วมโครงการ 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ  
(2) มีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  

(เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550) 
3. การรับสมัครสอบ 

แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่สนใจสมัครให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส่งรายชื่อผู้สมัครสอบและสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ (กรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรบัตร
ประชาชนให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เก่ียวข้องและใบรับรองจากทางโรงเรียน) มายังศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ มาที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ geography.cmu@gmail.com ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2565 ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2 

     เอกสารหมายเลข 1 



 
ขั้นตอนที่ 2 การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยโรงเรียนต้องดำเนินการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27 

มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565  มายัง 
ชื่อบัญชี: ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ มช. 
เลขที่บัญชี: 456-0-24449-9 
ธนาคารกรุงไทย 

ตามช่องทางการชำระต่อไปนี้  คือ การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร การชำระเงินผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต และการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM โดยแจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงินทาง ไปรษณีย์ หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 100 บาท ต่อผู้สมัคร 1 รายชื่อ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การประกาศยกเลิกการสอบโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากทางศูนย์ได้รับเอกสารการชำระเงินแล้ว 2 วันทำ
การ จะทำการตอบกลับผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (geography.cmu@gmail.com) ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน 

* ทั้งนี้การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด * 

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.geo.soc.cmu.ac.th 
5. วิธีการสอบ 

การสอบรอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากทั่วภาคเหนือ ให้เหลือ 35 คน ใช้ข้อสอบกลางเหมือนกัน
กับทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ เพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยเป็นการวัดความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ 

การสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภาคเหนือ 35 คน ให้เหลือ 20 คน ใช้ข้อสอบของศูนย์
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการสอบ เพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการวัดความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ 

การสอบรอบที่ 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภาคเหนือ 20 คน ให้เหลือ 6 คน ใช้ข้อสอบของศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ในการสอบ เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสอบคัดเลือกตัวแทนระดับชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการสอบแข่งขัน 

6. หลักเกณฑ์การได้รับคัดเลือก 
6.1 เมื่อผู้สมัครสอบได้ผ่านการทดสอบความรู้ทางภูมิศาสตร์จากการสอบครั้งที่ 1 แล้ว จะถูกคัดเลือกโดย

เรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดจำนวน 35 คนแรก เพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 จากนั้นจะทำการสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนในรอบต่อไป และจะถูกคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดจำนวน 20 คนแรก เพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 2 
ตามลำดับ 
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6.2 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 คนจะต้องเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม 

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดอบรม เฉพาะในกรณีมีความจำเป็นตามดุลยพินิจของกรรมการฯ เท่านั้น ตาม
เอกสารหมายเลข 3 

6.3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน จะต้องเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 2 จากนั้นจะทำการสอบรอบที่ 3 
(การสอบรอบที่ 3 โดยข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) และจะถูกคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดจำนวน 6 คน
แรก เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสอบคัดเลือกตัวแทนระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

6.4 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คนจะต้องเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 2 ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการจัดอบรม เฉพาะในกรณีมีความจำเป็นตามดุลยพินิจของกรรมการฯ เท่านั้น ตาม
เอกสารหมายเลข 3 

7. การส่งใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 คนเพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 1 และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 

20 คนเพื่อเข้าค่ายอบรมครั้งที่ 2 จะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้ผ่านการเข้าค่ายอบรมโครงการ
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 

8. การขอดูคะแนนสอบ 
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 รอบที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก    

สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และให้ถือเป็นสิ้นสุด  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   27   มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

                                                                             (ลงนาม)      ลิวา ผาดไธสง 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง) 
                                                               ประธานศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สำเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวสุภามาศ สงวนศักดิส์ันติ) 

นักจัดการงานท่ัวไป 


