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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
31 พฤษภาคม ๒๕๖5

เรื่อง

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2565

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออก ม.บูรพา จานวน ๑ ชุด
2. ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ จานวน ๑ ชุด
ด้วย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก
เปิดรับสมัครนั กเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว และจังหวัดนครนายก โดยมีหน้าที่จัดค่ายฝึกอบรมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีกาหนดรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖5 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๒0 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมค่าย 1 และค่าย 2
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านวิชาการ ทางศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าฝึกอบรม สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๖5 (ค่าย 1) ซึ่งสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๒๘ ต่อ ๑๐1 หรือ ว่าที่ ร.อ.จิรเมธ จุลวิเชียร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐89-095-0626 ผู้ประสานงานโครงการฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร)
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สานักงานคณบดี
โทร. ๐ ๓๘๑๐ 2362
Email : geolympic.buu@gmail.com
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2565
ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครมีอายุ 16-19 ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔7 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕50)
2. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จานวน 8 จังหวัด
ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดนครนายก
การรับสมัครสอบคัดเลือก
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
2. ขั้นตอนวิธีการสมัคร
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ภาคตะวันออก ม.บูรพา และดูรายละเอียดได้ที่ http://geolympic.buu.ac.th
2.2 กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามรับรอง
2.3 ชาระค่าสมัครสอบ คนละ ๑๐๐ บาท
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙
2.3 ส่งข้อมูลการสมัครผ่านระบบ Google Forms โดยแนบเอกสารไฟล์ (.PDF ) ดังนี้
2.3.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
2.3.2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2.3.3. หลักฐานการโอน (กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร
บนหลักฐานการโอนเงิน)
*** เอกสารฉบับจริงทั้งหมด ให้นามาส่งในวันสอบ (ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน ขอตัดสิทธิในการสอบ)

Qr code ส่งข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือก (ค่าย 1) สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก

3. การติดต่อสอบถาม
ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น ๕ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี 2 โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๑๐๒-๓๒๘ ต่อ ๑๐1
E-mail : geolympic.buu@gmail.com
Website : geolympic.buu.ac.th
Facebook : ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกภาคตะวันออก
โทรศัพท์มือถือ 089-0950626 (ว่าที่ ร.อ. จิรเมธ จุลวิเชียร ผู้ประสานงาน)
4. การสอบคัดเลือก
1. สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
2. วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
3. เนื้อหาในการสอบ อ้างอิงเนื้อหา ในหนังสือของมูลนิธิ สอวน. ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค
4. วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (เข้าอบรมค่าย 1)
ผ่านทางเว็ปไซต์ http://geolympic.buu.ac.th
5. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนไม่น้อยกว่า 45 นาที
6. เอกสารที่ต้องนามายื่นในวันสอบ (วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
6.1 ใบสมัครฉบับจริงที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.3 ปริ้นหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร บนหลักฐานการโอนเงิน)
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ (ผู้สอบเตรียมมาเอง)
7.1 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
7.2 ดินสอ 2 B
7.3 ปากกาน้าเงิน
7.4 ยางลบ
8. ไม่อนุญาต ให้นากระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือตรวจวัด นาฬิกา กระเป๋าดินสอ เสื้อ
แจ็คเก็ต อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด หรืออื่น ๆ ที่ทางศูนย์ประกาศห้าม เข้าไปในห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีเจตนา
ทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบแจ้งต่อหัวหน้าศูนย์สอบ เพื่อพิจารณายุติการสอบกับบุคคลนั้น ๆ
9. ให้ผู้เข้าสอบมาเตรียมความพร้อมตามลาดับเลขที่สอบ ก่อนเริ่มสอบ 15 นาที
10. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๑๕ น. และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อน
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที นับจากเวลาที่เริ่มสอบ
11.ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคาตอบด้วยตัวเอง เมื่อต้องการส่งกระดาษคาตอบ ให้ยกมือแจ้ง
กรรมการคุมสอบประจาแถวเท่านั้น ๆ และหากผู้เข้าสอบนั่งทาข้อสอบจนกระทั่งหมดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ที่
เก้าอี้ของตนเองจนกว่ากรรมการคุมสอบจะตรวจสอบ และเก็บกระดาษคาตอบของผู้สอบเรียบร้อยแล้ว
12. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ และถูกตัดสิทธิ์การสมัครตลอดไป

ประกาศรายชือ่ นักเรียนผู้มสี ิทธิเข้าฝึกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก (ค่าย 1)
ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://geolympic.buu.ac.th

กาหนดการฝึกอบรม
1. รายงานตัวเข้าค่าย 1 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น.
ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 จานวน 35 คน เข้าฝึกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ ค่าย 1
จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม – 17 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าฝึกอบรมฯ ค่าย 2
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมฯ ค่าย 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
4. นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 จานวน 20 คน เข้าฝึกอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ ค่าย 2
จานวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมสอบคัดเลือกนักเรียน ผู้แทนศูนย์ จานวน 6 คน เพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันระดับชาติ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิคัดเลือกเข้าฝึกอบรมฯ ค่าย 1 และค่าย 2
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการ และผ่านการสอบคัดเลือก
2. สามารถเข้าฝึกอบรมฯ ค่าย 1 และค่าย 2 ได้เต็มเวลา หากไม่สามารถเข้าค่ายได้เต็มเวลาจะพิจารณาตัด
สิทธิการเข้าค่ายทันที และไม่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมอีกครั้งต่อไป
3. นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม จะต้องเข้าพักในสถานที่ ที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น (กรณี มีเหตุจาเป็นที่
จะต้องลาค่าย ให้แจ้งลาเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการอนุมัติลา จากประธานศูนย์เท่านั้น ทั้งนี้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน
20% ของระยะเวลาการเข้าฝึกอบรมฯ )
ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมฯ
1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก และอาหาร
ตลอดการฝึกอบรมฯ
*** กรณี ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและ
หลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรมฯ ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี

ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
รูปถ่าย

ข้อมูลนักเรียน
ขนาด ๑นิ้ว
สมัครที่......................................................................................................................................
ชื่อ (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล.........................................................
ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. ..............เกิดวันที่..................เดือน.........................พ.ศ. .........................
(เกิดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔7 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕50 /อายุ 16-19 ปี)
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
ที่อยู่นักเรียน เลขที่................หมู่................................. โรงเรียน.......................................................................
ซอย............................................................................. ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่...................หมู่ที่...........................
ถนน............................................................................. ซอย.............................................................................
ตาบล/แขวง................................................................. ถนน.............................................................................
อาเภอ/เขต.................................................................. ตาบล/แขวง.................................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................ อาเภอ/เขต..................................................................
ผู้ปกครองยินดีให้นักเรียนเข้ารับการอบรม
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................
ในช่วงเดือนธันวาคม หากสอบได้
โทรศัพท์......................................................................
โทรสาร.......................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................
(......................................................)
ขอรับรองว่าปัจจุบันนักเรียนกาลังศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนนี้จริง
ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
เบอร์โทร. ........................................................

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ - สอบวันเสาร์ที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖5 สถานที่และเวลาจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th
- ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบ ก่อนเข้าสอบอย่างน้อย 45 นาที
- ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงในวันสอบ

สาหรับเจ้าหน้าที่
รหัสประจาตัวผู้สมัคร 
 ผ่านคุณสมบัติ
 ส่งเอกสารครบและมีหลักฐานการชาระเงิน
 เอกสารไม่ครบ

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสมัคร
(............................................................)
วันที่รับสมัคร..................................................

