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ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปการศึกษา 255๘ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะเปนองคกรหลักดานการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศไดดําเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกในป พ.ศ. 2551 – 255๕ 
เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องและเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการตอไป 
ในอนาคต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนในกํากับของ
มหาวิทยาลัย โดยใชหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2556 – 
2565) เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกําลังคนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกวางใหมากขึ้น 
 

 ในปการศึกษา 255๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขอความรวมมือโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณเปนผูดําเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยดําเนินการพรอมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ (ใชขอสอบเดียวกัน) สําหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแตละแหงของโครงการ วมว. จะเปน
ผูดําเนินการคัดเลือก  
 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาในปการศึกษา 255๗ เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ปการศึกษา 255๘ ในโรงเรียนทั้ง ๑๖ แหงของโครงการ จํานวน ๑๘ หองเรียน (30 คน/หองเรียน) รวม 
๕๔๐ คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 255๗   
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 

 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 และ 2  ไมต่ํากวา 3.00  
 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 และ 2  
    ไมต่ํากวา 3.00 
 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 และ 2  
    ไมต่ํากวา 3.00  
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 1.3 มสีัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน) 
1.4 ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึง่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และการพักในหอพัก  
1.๕ สามารถพักอยูในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไวใหในลักษณะโรงเรียนประจําได และยินด ี
     ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปจจุบัน หรือที่จะไดมีการกําหนดในอนาคต 

2. ระยะเวลาการสมัคร 

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 - 30 กันยายน 255๗ 

3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน 

 นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1. ทุกคน
สามารถสมัครรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนของโครงการได (ไมกําหนดพื้นท่ีรับสมัคร) โดยใหสิทธิการเลือก 
โรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งตองระบุในการสมัครใหชัดเจน มีรายละเอียดดังนี ้

 3.1 รูปแบบที่ 1  ประสงคสมัครเขาเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แหงเทานั้น            หรือ 
3.2 รูปแบบที่ 2   ประสงคสมัครเขาเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. ๑ แหง และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 (นักเรียนสามารถผานการคัดเลือกไดทั้ง ๒ โรงเรียน) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเทากันใหผูสอบที่เลือกสมัครรูปแบบท่ี ๑ 
ไดสิทธิในการเขาเรียนโครงการ วมว. กอน 

4. มหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ  

 ภาคเหนือ 

๔.๑  มหาวิทยาลัยเชียงใหม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม :  
 ที่อยู      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๒๓๙  ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 

  โทรศัพท     ๐ ๕๓๙๔ 1227 
  โทรสาร        ๐ ๕๓๒๒ ๑๒๘๕ 
  เว็บไซต        http://www.satitcmu.ac.th 

  e-mail address    nattayasci@gmail.com  

 ๔.๒  มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : 
  ที่อยู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  เลขที่ ๑ ถนนสนามบิน  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

  โทรศัพท      ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๖ ถึง ๑๑ 
โทรสาร        ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๕ 
เว็บไซต       www.satit.nu.ac.th 

 e-mail address  satitnu@nu.ac.th 

 ๔.๓  มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา : 

  ที่อยู         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ๑๙   หมูที่ ๒  ตําบลแมกา  อําเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   ๕๖๐๐๐ 

 โทรศัพท   ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  ตอ  ๓๘๓๒ – ๓๘๓๖    
โทรสาร  ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐     
เว็บไซต  http://www.satit.up.ac.th 

  e-mail address desup@up.ac.th 
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 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

      ๔.๔  มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) : 
  ที่อยู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)   
  123  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002  

  โทรศัพท      0 4320 2419 
โทรสาร        0 4320 2419 
เว็บไซต       http://www.sec.satit.kku.ac.th และ http://www.scius.kku.ac.th 

   e-mail address    scius_kku@kku.ac.th 

        4.5  มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) : 
  ที่อยู    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)   
  123  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

 โทรศัพท  0 4336 4504 
โทรสาร  0 4336 4504     
เว็บไซต  http://www.smd.kku.ac.th และ http://www.scius.kku.ac.th 

   e-mail address    scius_kku@kku.ac.th  

 ๔.6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย :  
  ที่อยู     โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร เทคโนธานี 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน ๑   
       ตําบลสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐ 

  โทรศัพท      ๐ ๔๔๒๒ ๔๘๓๗  
โทรสาร        ๐ ๔๔๒๒ ๔๘๑๔  
เว็บไซต       http://technopolis.sut.ac.th/sus/ 

 e-mail address  scius_sut@sut.ac.th 

      ๔.7  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) : 
  ที่อยู     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 

  โทรศัพท      ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
โทรสาร        ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
เว็บไซต       www.satit.msu.ac.th 

 e-mail address    scius_satit@msu.ac.th 

 ๔.8  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ : 
 ที่อยู โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.) งานบริการการศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                 ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  

 โทรศัพท   0 4535 3401-2 ตอ 4415 
โทรสาร  0 4535 3422  
เว็บไซต  http:// www.sci.ubu.ac.th  และ 

 http://www.lukhamhan.ac.th/main/ 
 e-mail address sciusubu@gmail.com 
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 ภาคกลางและภาคตะวันออก 
     ๔.9  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา : 

  ที่อยู     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  1 หมู 6  ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140 

 โทรศัพท   0 3435 1396,  03435 5307  
โทรสาร  0 3435 1909 
เว็บไซต  http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/ 
e-mail address kuskps@ku.ac.th  / science.satit.kps@gmail.com 

 ๔.10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) : 
   ที่อยู      โครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) สํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย  

 ชั้น ๑๒ สํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย                                    
อาคารนวัตกรรมสถาบันการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติฯ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
       126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
  โทรศัพท     0 2470 8386, ๐ ๒๔๗๐ ๘๓๘๙  
  โทรสาร         0 2470 8387 
  เว็บไซต         http://www.kmutt.ac.th/GiftEd 
  e-mail address    gifted@kmutt.ac.th 

    ๔.๑1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต :  
     ที่อยู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
   ๙๙ หมู ๑๘  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จงัหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ 
    โทรศัพท   ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ ตอ ๒๐๒๑ 
    โทรสาร  ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๘๕       
    เว็บไซต  www.sci.tu.ac.th     
   e-mail address  jnatnapa@tu.ac.th 

 ๔.๑2  มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา :  
  ที่อยู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
   73  ถนนบางแสนลาง  ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131    

  โทรศัพท      0 3810 2231 
โทรสาร        0 3839 3238 
เว็บไซต       www.st.buu.ac.th 

  e-mail address  ssci.buu@gmail.com 

 ๔.๑3  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย :  
 ที่อยู คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ วมว. – ม.ศิลปากร) 
 อาคารวิทยาศาสตร ๑ ชั้น ๑  
 เลขที่ ๖ ถนนราชมรรคาใน  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง 
 จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐ 
 โทรศัพท   ๐ ๓๔๒๔ ๕๓๒๐  
 โทรสาร  ๐ ๓๔๒๔ ๕๓๔๓    
 เว็บไซต  http://scius.sc.su.ac.th 
 e-mail address   scius.scsu@su.ac.th และ scius.scsu@gmail.com 
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 ภาคใต 
 ๔.14  มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม :                                                       
  ที่อยู คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) 

   อาคารวิทยาศาสตร ๑ (SC ๑) ชั้น ๑  
  ๒๒๒ หมู ๒  ตําบลบานพราว  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 

 โทรศัพท   ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๐๐ ตอ 2112 หรือ 2511 
โทรสาร  ๐ ๗๔๖๙ ๓๙๙๕ 
เว็บไซต  http://www.sci.tsu.ac.th/sci/ 

  e-mail address scius.tsu@gmail.com  

๔.๑5  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ :   
  ที่อยู      โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ (โครงการ วมว.) 
         ๑๑๐/๕ หมู ๓  ถนนกาญจนวณิชย  ตําบลคอหงส   
 อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
  โทรศัพท     0 7420 1628 - 9  
  โทรสาร         0 7420 1629, 0 7450 0731 
  เว็บไซต         http://www.psuwit.psu.ac.th   
  e-mail address    sciuspsuwit@psuwit.psu.ac.th       

  ๔.๑6  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : 
  ที่อยู     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (โครงการ วมว.) 
 181 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล  
 อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000 

  โทรศัพท      0 7333 5๐๘๐  
โทรสาร        0 7333 5๐๘๐ 
เว็บไซต       http://satit.pn.psu.ac.th 

  e-mail address    satitpsupn@gmail.com  
 
๕. จํานวนที่รับเขาเรียน 
 

นักเรียนที่เลือกสมัครเขาเรียน  จํานวนที่รับเขาเรียน 

หองเรียน รอบแรก รอบสอง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ ๑๕๐ ๓๐ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร) 

๑ ๑๕๐ ๓๐ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง) 

๑ ๑๕๐ ๓๐ 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ๒๐๐ ๖๐ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ๑ ๑๕๐ ๓๐ 
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๑ ๑๕๐ ๓๐ 
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นักเรียนที่เลือกสมัครเขาเรียน  จํานวนที่รับเขาเรียน 

หองเรียน รอบแรก รอบสอง 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ๑ 1๕0 ๓๐ 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ๒ ๒๐๐ ๖๐ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ๑ 1๕0 ๓๐ 

รวมจํานวน ๑๘ 2,๕๐๐ ๕4๐ 
 
๖. สถานที่สอบถามขอมูล  

๖.1  โรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู 

๖.2  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 
  ที่อยู      ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท     0 2333 ๓๘๕๕  ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๕๘ และ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๕ 
  โทรสาร      0 2333 3885    
  เว็บไซต         http://scius.most.go.th 

     ๖.๓  มหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง ๑6 แหง รายละเอียดตามขอ ๔.  
 
๗. คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก 

๗.๑ การสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก 
คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณตอเมื่อนักเรียนไดชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 255๗ 

๗.๒ ในกรณีที่นักเรยีนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
แตทั้งนี้ตองมีหลักฐานรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนวาครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง  
สมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ  

 
๘. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 

 นักเรียนทุกคนจะสมัครดวยวิธีเดียวกัน ดังนี้ 
๘.๑ ใหนักเรียนสมัครออนไลนในเว็บไซตใดเว็บไซตหนึ่งตามขอ 4.๑ – 4.16 และ 6.๒ และเลือกลิงค

ของโรงเรียนที่ตองการสมัคร แลวพิมพขอมูลลงในแบบฟอรมใบสมัครในเว็บไซตใหสมบูรณ พรอม
แนบไฟลรูปถาย (ชุดนักเรียนครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา) และสงขอมูลผาน
เว็บไซตภายในวันที่ 30 กันยายน 255๗  เมื่อสงขอมูลผานเว็บไซตไดแลวใหนักเรียนสั่งพิมพ
แบบฟอรมใบสมัครและใบแจงยอดชําระเงินที่มีบารโคดปรากฏอยู 

๘.๒ ใหนักเรียนนําใบแจงยอดชําระเงิน พรอมเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท ไปชําระที่เคานเตอร
ธนาคารกรุงไทย หรือชําระผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอางอิง
บารโคดในใบแจงยอดชําระเงิน 
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๘.๓ ใหนักเรียนสงใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 และ 2 พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงินผานธนาคาร ไปยังที่อยูตามขอ 4.๑ – 4.16 ที่
นักเรียนสมัครสอบ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 255๗ (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย) 

๘.๔ โรงเรียนจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังวานักเรียนมีคุณสมบัติไมครบถวน 
จะไมสามารถขอคาสมัครสอบคืนได และหากผานการคัดเลือกทางโครงการ วมว. จะตัดสิทธิ
การเขาเรียน 

๘.๕ ใหนักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิเขาสอบ เลขประจําตัวผูเขาสอบ และสนามสอบไดที่เว็บไซต
ตามขอ 4.๑ – 4.16 และ 6.๒ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และใหสั่งพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
ดวยตนเอง เพื่อนํามาใชแสดงตนในวันสอบ หากมีปญหาใหติดตอโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบตาม
ขอ ๔.๑ - ๔.๑6 หรือกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 
๙. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก 

๙.๑ นักเรียนที่สมัครสอบตามขอ ๘. จะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจําตัว 
ผูเขาสอบ ในวันสอบใหนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบที่สั่งพิมพจากระบบออนไลน พรอมบัตรประจําตัว 
นักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถายและออกโดยหนวยงานราชการ ไป
แสดงตอคณะกรรมการคุมสอบดวย 

๙.๒ กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก 
  วันเสารที ่๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 

09.00 - 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร 
 

ตามสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

13.00 - 15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร 
 

ตามสาระการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

๙.๓ ใหนักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดํา และน้ํายาลบคําผิดมาใชในการสอบ 
 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรก รายละเอียดดังตารางในขอ ๕. 

๑๐.๒ กําหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่
ตอไปนี้  
๑๐.2.1 เว็บไซตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอ 6.2 

 ๑๐.2.๒ เว็บไซตของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ตามขอ 4.๑ – 4.16 

๑๐.๓ นักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตองไปเขาสอบคัดเลือกรอบสอง ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดในขอ ๑1. ที่แตละมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

 
๑๑. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง  

 นักเรียนที่เขาสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน  ตองเสียคาธรรมเนียมการสอบคนละ 700 บาท โดยใหชําระ
ในวันรายงานตัวสอบคัดเลือกรอบสอง 



 -๘- 

 ยกเวนนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย สํานักงานหองเรียน
วิศว-วิทย และโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ใหชําระผานทางธนาคาร โดยรายละเอียดจะแจงใหกับนักเรียน
ทุกคนทราบทางจดหมายและประกาศในเว็บไซตของโครงการฯ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (www.kmutt.ac.th/GiftEd) 
และโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม (http://www.sci.tsu.ac.th/sci/) ตอไป  

 กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนคาธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาทําหนังสือรับรองวานักเรียนมีฐานะยากจนจริง เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการมาสอบคัดเลือกรอบสอง กอนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยใหสงไปยังสถานที่ติดตอตามขอ 
4.๑ - 4.16 

๑๑.๑ การรายงานตัว และกําหนดวันสอบคัดเลือกรอบสอง 

 นักเรียนที่ผานการคัดเลือกรอบแรกจะตองมารายงานตัวในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ และเขาสอบ
คัดเลือกรอบสองในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ดังสถานที่ที่กําหนดไว พรอมทั้งนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
และบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีมีรูปถายและออกโดยหนวยงานราชการ
ไปแสดงในการรายงานตัวดวย พรอมท้ังมีการประชุมผูปกครอง ดังนี้ 

 
 

โรงเรียน สถานที่รายงานตัว และสอบคัดเลือกรอบสอง 
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาคาร ๔๐ ป คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หองประชุม ๓๑๐๐ อาคาร ๓ 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

หองประชุมเมืองพะเยา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

อาคาร SC 05  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

อาคาร SC 08  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ราชสีมาวิทยาลัย อาคารสุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝายมัธยม) 

อาคารวิทยาศาสตร ๑ หอง SC๑ - ๑๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลือคําหาญวารินชําราบ 
 

อาคารวิจัยวิทยาศาสตร หอง SC138 ชั้น 1 อาคารวิจัย 
คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

อาคารศูนยเรียนรวม ๒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

โครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 
สํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย 

ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารหองสมุด ชั้น 2 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 



 -๙- 

โรงเรียน สถานที่รายงานตัว และสอบคัดเลือกรอบสอง 
สิรินธรราชวิทยาลัย 
 

อาคารวิทยาศาสตร ๑ ชั้น ๓  หองไววิทย พุทธารี  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปาพะยอมพิทยาคม อาคาร SC 1 คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

มอ.วิทยานุสรณ อาคาร BSC (อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร) 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถานที่รายงานตัว อาคาร 25   สถานที่สอบ อาคาร 51 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 
๑๑.๒ วิชาที่สอบ 

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร 
- การทดสอบบูรณาการเชิงชีววิทยาและเคม ี

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การทดสอบบูรณาการเชิงฟสิกส 
- การทดสอบภาษาอังกฤษ (เนนอาน เขียน 
และความเขาใจ โดยผานเกณฑที่กําหนด) 

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
                                        
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและ 
  การแกปญหาโจทย) 
- ทักษะทางวิทยาศาสตร 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ (เนนความเขาใจภาษา การอาน   
  การเขียน โดยผานเกณฑที่กําหนด) 

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร  (เนนการคิด วิเคราะห และ
แกปญหาโจทย) 

- ภาษาอังกฤษ  (ผานเกณฑที่กําหนด)   
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (บูรณาการ) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร   

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร และคณิตศาสตรประยุกต 
  (เนนการคิด วิเคราะห และแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ  (ผานเกณฑที่กําหนด)   

 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร  
- ทักษะทางวิทยาศาสตร 
  (เนนทักษะ และกระบวนการแกปญหา) 



 -๑๐- 

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร และคณิตศาสตรประยุกต 
  (เนนการคิด วิเคราะห และแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ  (ผานเกณฑที่กําหนด)   

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร  
- ทักษะทางวิทยาศาสตร 
  (เนนทักษะ และกระบวนการแกปญหา) 

ราชสีมาวิทยาลัย วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร  
- วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
- ภาษาอังกฤษ 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (ฟสิกส, เคม)ี 
- ทักษะทางวิทยาศาสตร 
  (เนนการคิด วิเคราะห และแกปญหาโจทย) 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝายมัธยม) 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิดวิเคราะห และ 
  การแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

      
- วิทยาศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและ 
  การแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร 

ลือคําหาญวารินชําราบ วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและ 
  การแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร 

วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิดวิเคราะห และ 
  แกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ (เนนความเขาใจภาษา  
  การอาน  การเขียน โดยผานเกณฑที่กําหนด) 

สาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร   
วิทยาเขตกําแพงแสน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิด วิเคราะห  
  และแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ (เนนการอาน การฟงและ  
  ความเขาใจภาษา) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (เนนการคิด วิเคราะห  
  และแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร  
  (เนนทักษะกระบวนการแกปญหา) 



 -๑๑- 

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
โครงการ วมว.  
(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 
สํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

 
- คณิตศาสตร (ขอสอบบรรยาย) 
- วิทยาศาสตร (ขอสอบบรรยาย) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 

 
- ความถนัดทางวิศวกรรมและทกัษะการ 
  แกปญหา (ขอสอบบรรยาย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม  
- ภาษาอังกฤษ (ผานเกณฑที่กําหนด) 

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและ 
  การแกปญหา) 
- ทดสอบบูรณาการ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส  
  (เนนการคิด วิเคราะห และแกปญหาโจทย) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
 

 
- ทักษะทางวิทยาศาสตร (เนนการคิดวิเคราะห 
  และกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
- ภาษาองักฤษ (เนนการอาน เขียน การฟง  
   ความเขาใจภาษา) 

สาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและแกโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ (เนนอาน เขียน ความเขาใจภาษา 
  โดยผานเกณฑที่กําหนด) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร (เนนการคิด วิเคราะห และแกโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร (เนนทักษะ 
  กระบวนการแกปญหา) 

สิรินธรราชวิทยาลัย วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิด วิเคราะห  
  และแกปญหาโจทย) 
- ภาษาอังกฤษ (เนนการอาน การฟงและ  
  ความเขาใจภาษา) 

วันที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- วิทยาศาสตร (เนนการคิด วิเคราะห  
  และแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร  
  (เนนทักษะกระบวนการแกปญหา) 

ปาพะยอมพิทยาคม 
 
 
 
 

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา 13.00 - 14.30 น. 
เวลา 14.30 - 15.30 น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการคิดวิเคราะหและ 
  แกปญหาโจทย) 
- วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 
- ภาษาอังกฤษ  (โดยผานเกณฑที่กําหนด) 



 -๑๒- 

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
ปาพะยอมพิทยาคม (ตอ) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 
เวลา 10.30 - 12.00 น. 
เวลา 13.00 - 15.30 น. 

 
- วิทยาศาสตร (ฟสิกส)  
- วิทยาศาสตร (เคม)ี  
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร 

มอ.วิทยานุสรณ วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร (เนนการแกปญหาโจทย โดย 
ผานเกณฑที่กาํหนด) 

- ภาษาอังกฤษ (เนนอาน เขียน ความเขาใจภาษา) 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร  (เนนการคิดวิเคราะห 
  และแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร 

สาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 

 
- คณิตศาสตร  (เนนทักษะกระบวนการแกปญหา) 
- ภาษาองักฤษ (เนนอาน เขียน ความเขาใจภาษา) 
- ภาษาไทย (หลักภาษา เนนการอานเพื่อความเขาใจ) 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร  (เนนการคิด วิเคราะห  
  และแกปญหาโจทย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร 
  (เนนทักษะกระบวนการแกปญหา) 

 
๑๑.๓ ในการสอบคัดเลือกรอบสอง นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูหางไกล หากตองการติดตอขอจองสถานท่ีพัก

ในชวงการสอบคัดเลือกรอบสอง ใหติดตอขอจองที่พักภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดย
นักเรียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง ดังนี้ 

 
นักเรียนที่ผาน 

การคัดเลือกรอบแรกของ 
การติดตอจองที่พัก สถานที่พักในชวงการสอบรอบสอง 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 
 

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได 
ณ โรงแรมใกลบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(ดูขอมูลโรงแรมที่พักไดที่เว็บไซต 
www2.science.cmu.ac.th/sciclass/) 

โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โทรศพัท ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๖ ถึง ๑๑  
 

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได 
ณ โรงแรมใกลบริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดูขอมูลโรงแรมที่พักไดที่ 
www.satit.nu.ac.th) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

โทรศพัท ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖  
ตอ ๕๐๐๐  และ 
โทรศพัท ๐ ๕๔๔๖  ๖๖๘๙ 

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได 
ณ โรงแรมเรือนเอื้องคํา มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ดูขอมูลโรงแรมที่พักไดที่ www.hotel.up.ac.th) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

โทรศัพท ๐ ๔๓๓๔ ๓๐๙๗ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 
(มอดินแดง) 

โทรศัพท ๐ ๔๓๓๔ ๓๐๙๗ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 -๑๓- 

นักเรียนที่ผาน 
การคัดเลือกรอบแรกของ 

การติดตอจองที่พัก สถานที่พักในชวงการสอบรอบสอง 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สุรสัมมนาคาร 
โทรศัพท ๐ ๔๔๒๑ ๖๑๙๙ 

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี (ดูขอมูลโรงแรมที่พักไดที่เว็บไซต 
(http://web.sut.ac.th/shsc/thaiHomepage.htm) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝายมัธยม) 

- นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได  
ณ โรงแรมใกลบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต 
www.satit.msu.ac.th)     

โรงเรียนลือคําหาญวาริน 
ชําราบ 
 
 

โทรศัพท 0 4535 3084  
มือถือ 08 6468 8481 

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได  
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 http://www.u-placeubon.com/  
หรือ แมนชั่นใกลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต) 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
โทรศัพท ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๐๐ และ     
0 3435 5168 ถึง 9  
(ในเวลาราชการ) 
โทรศพัท ๐ ๓๔๓๕ ๕๕๘๕–92  
 

นักเรียนติดตอจองหองพักไดดวยตนเอง ดังนี ้
1. แสนปาลมเทรนนิ่งโฮม   
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน    
2. อาคารหอพักนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
3. โรงแรมใกลบริเวณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   

โครงการ วมว.  
(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 
สํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย 

โทรศัพท 0 2470 8460 ถึง 1 หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุร ี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต 

โทร ๐ ๒๑๕๑ ๔๐๐๐  นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได 
สํานักงานจัดการทรัพยสนิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ดูรายละเอียดที ่
เว็บไซต http://www.tpm.tu.ac.th) 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
โทรศพัท  0 3805 6660 ถงึ 9, 
            0 3810 7900 ถึง 1  
โทรสาร  0 3805 6683 
โทรศัพท   0 3810 2263 
โทรสาร    0 3839 3234    

นักเรียนติดตอจองหองพักดวยตนเองได  
ณ สถานที่พักของมหาวิทยาลยับูรพา  ดังนี ้
1.  ศูนยปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง  
มหาวิทยาลัยบูรพา   
เว็บไซต: http://hotel.buu.ac.th/ 
2.  อาคารเรือนพักรับรองของมหาวิทยาลัย 
เว็บไซต
http://www.buu.ac.th/th/index.php?link=hotel.php 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
 
 

- ณ โรงแรมใกลบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ดูขอมูลโรงแรมที่พักไดที่เว็บไซต 
http://www.emagtravel.com/archive/all-
nakornpathom-hotel.html) 

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม สํานักงานหอพักนิสิต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คุณจิราพร คงแกว 
โทรศัพท ๐ ๗๔๖๒ ๔๔๐๒ 
หรือ ๐๘ ๖๕๕๑ ๕๔๓๐ 
      ๐๘ ๙๔๖๙ ๕๑๑๕ 

หอพักอินทนิล (ในมหาวิทยาลัยทักษิณ)  หรือ 
โรงแรมภายในจังหวัดพัทลุง  หรือ 
ที่พักใกลบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 -๑๔- 

นักเรียนที่ผาน 
การคัดเลือกรอบแรกของ 

การติดตอจองที่พัก สถานที่พักในชวงการสอบรอบสอง 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ โทรศัพท ๐ ๗๔๒๘ ๒๐๖๕ ถึง ๖  
หรือ ๐๘ ๑๗๖๖ ๓๖๗๘ (ฐิติรัชต) 
      ๐๘ ๙๔๖๗ ๒๒๔๑ (ผดุงศักดิ์) 

อาคารเรือนรับรอง (อ.๙)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

โทรศัพท 0 7333 5๐๘๐ 
หรือ satitpsupn@gmail.com 

โรงแรมใกลบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ดูรายละเอียดที่เว็บไซต   
www.tour-thai.net/south/pattani/hotel.html 

 
1๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 255๘  
จะประกาศผลทางเว็บไซตของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามขอ 6.๒ และเว็บไซตของโรงเรียน 
ตามขอ 4.๑ - 4.16 ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
 ทั้งนี้ เกณฑการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
เทานั้น  โดยไมนําคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมดวย และกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนในการสอบคัดเลือก
รอบสองเทากัน ใหผูสอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ ๑ ตามขอ ๓.๑ ไดสิทธิในการเขาเรียนโครงการ วมว. กอน 
 
1๓. การมอบตัว   

 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนของโครงการตองไปมอบตัวเขาเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองโดยชอบตามกฎหมายเปนผูทําสัญญามอบตัวตามวันและเวลาที่แตละโรงเรียนกําหนด ซึ่งจะแจงให
ทราบในภายหลัง 
 ทั้งนี้ แตละโรงเรียนอาจจัดใหมีการเขาคายปฐมนิเทศ เพื่อทําความคุนเคยและความเขาใจในระบบ
การเรียนการสอน หรืออาจจัดใหมีการทดสอบพื้นฐานวิชาตางๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลในการจัดการเรียน 
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
1๔. คาใชจายในการเรียน 
 ผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนในโครงการทุกคนจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเรียน 
การสอนในชวงเปดภาคการศึกษา ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
อนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ ได ซึ่งจะพิจารณาอนุมัตใิหการสนับสนุนเปนกรณีๆ ไป  
 

1๕. โอกาสในการศึกษาตอ 
 นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการนี้ จะมีโอกาสในการศึกษาตอโดยวิธีการรับตรง และไดรับ 
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใตเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
นั้นๆ กําหนด เพื่อพัฒนาไปเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต   
 

ประกาศ  ณ วันที ่     สิงหาคม  พ.ศ. 255๗ 
 
 

  (นายวีระพงษ  แพสุวรรณ) 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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