
  

 
 

ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เรื่อง การสอบคดัเลือกนกัเรยีนเขา้เปน็นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
ใน “โครงการสนบัสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

โดยการกํากบัดแูลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจําปกีารศกึษา 2556 

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

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศได้ดําเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกในปี พ.ศ. 2551 – 255๕ 
เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองและเป็นกําลังสําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไป 
ในอนาคต โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกํากับของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) 
เพ่ือสนับสนุนการขยายฐานกําลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ังการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างให้มากขึ้น 
 

 ในปีการศึกษา 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอความร่วมมือโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยดําเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน)  สําหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือก  
 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาใน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2555 เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนทั้ง 11 แห่งของโครงการ แห่งละ 30 คน รวม 330 คน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2555   
1.2 มีผลการเรียน ดังน้ี 

 1.2.1 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน ม. 1 และ ม. 2  ไม่ตํ่ากว่า 3.00  
 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในช้ัน ม. 1 และ ม. 2 ไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 1.2.3 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในช้ัน ม. 1 และ ม. 2 ไม่ตํ่ากว่า 3.00  
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1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน) 
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก 
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
1.6 มีความต้ังใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดี 
     ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต 

2. ระยะเวลาการสมัคร 

 เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2555 

3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน 

 นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคน
สามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการได้  (ไม่กําหนดพ้ืนที่รับสมัคร) โดยให้สิทธิ์ 
การเลือกโรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 3.1 รูปแบบที่ 1   ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แห่งเท่านั้น ซึ่งมี
มหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ วมว. ดังน้ี 
 

 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบรูพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ โรงเรียน มอ.วทิยานุสรณ ์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

 

3.2 รูปแบบที่ 2  ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง ๑ แห่งเท่านัน้ หรอืสมัคร
เข้าเรียนทั้งโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัย – โรงเรียนใน
โครงการ วมว. ดังน้ี 

 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

หมายเหตุ  กรณีเลือกสมัครทั้งโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องระบุลําดับการเลือก
โรงเรียน และนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสองได้แห่งเดียว
เท่านั้น ตามลําดับการเลือกโรงเรียนและคะแนนในการสอบคัดเลือกรอบแรก 

 



 -๓-

4. สถานทีส่อบถามข้อมูล  

4.1  โรงเรียนที่นักเรียนกําลงัศึกษาอยู่ 

4.2  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 
  ที่อยู่      ถ.พระรามที ่6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์     0 2333 3863 ถึง 5 
  โทรสาร      0 2333 3885    
  เว็บไซต์         http://scius.most.go.th 
  e-mail address    aueporn@most.go.th 

4.3  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : 
  ที่อยู่      364  หมู ่5  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170   
  โทรศัพท์     0 2849 7154 ถึง 6  
  โทรสาร      0 2849 7153    
  เว็บไซต์         http://www.mwit.ac.th 
  e-mail address    academic@mwit.ac.th 

     4.4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :  
 ที่อยู่      ๒๓๙  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

  โทรศัพท์     ๐ ๕๓๙๔ ๔๒๕๕ 
  โทรสาร        ๐ ๕๓๒๒ ๑๒๘๕ 
  เว็บไซต์        http://www.satitcmu.ac.th 

e-mail address    sciclasscmu@gmail.com  

 4.๕  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร : 
  ที่อยู่     ๑  ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณโุลก ๖๕๐๐๐ 

  โทรศัพท์      ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๖ ถึง ๑๑ 
โทรสาร        ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๕ 
เว็บไซต์       www.satit.nu.ac.th 

 e-mail address  satitnu@nu.ac.th 

4.๖  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี :  
  ที่อยู่     โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี 
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ ๑   
       ต.สุรนาร ี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

  โทรศัพท์      ๐ ๔๔๒๒ ๔๘๓๗  
โทรสาร        ๐ ๔๔๒๒ ๔๘๑๔  
เว็บไซต์       http://technopolis.sut.ac.th/sus/ 
e-mail address  scius_sut@sut.ac.th 

     4.๗  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) : 
  ที่อยู่     123  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

  โทรศัพท์      0 4320 2419 
โทรสาร        0 4320 2419 
เว็บไซต์       http://www.sec.satit.kku.ac.th 

 e-mail address    scius_kku@kku.ac.th 
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      4.๘  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) : 
  ที่อยู่     ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 

  โทรศัพท์      ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
โทรสาร        ๐ ๔๓๗๕ ๔๖๓๖ 
เว็บไซต์       www.satit.msu.ac.th 

 e-mail address    scius_satit@msu.ac.th 

   4.๙  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) : 
  ที่อยู่      อาคารนวัตกรรมสถาบันการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ 
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
       126  ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
  โทรศัพท์     0 2470 8386 
  โทรสาร         0 2470 8387 
  เว็บไซต์         http://www.kmutt.ac.th/GiftEd 
  e-mail address    gifted@kmutt.ac.th 

     4.๑๐  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพัฒนาการศึกษา : 
  ที่อยู่     1 หมู ่6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

  โทรศัพท์      0 3435 1396  
โทรสาร        0 3435 1909 
เว็บไซต์       http://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/ 
e-mail address    kuskps@ku.ac.th 

     4.1๑  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา :  
  ที่อยู่ 73  ถ.บางแสนล่าง  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131    

  โทรศัพท์      0 3810 2251, 0 3810 2256 
โทรสาร        0 3839 3238 
เว็บไซต์       www.st.buu.ac.th 
e-mail address    ssci.buu@gmail.com 

     4.๑๒  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการ วมว.) :   
  ที่อยู่      ถ.ปุณณกัณฑ์  ต.คอหงส ์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๒ 
  โทรศัพท์     ๐ ๗๔๒๐ ๑๖๒๘ 
  โทรสาร         ๐ ๗๔๒๐ ๑๖๒๙ 
  เว็บไซต์         http://www.psuwit.psu.ac.th   
  e-mail address    aoijai@psuwit.psu.ac.th  

     4.๑๓  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์: 
  ที่อยู่     181 ถ.เจรญิประดิษฐ์ ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 

  โทรศัพท์      0 7333 5131, 0 7334 8527 
โทรสาร        0 7333 5131 
เว็บไซต์       http://satit.pn.psu.ac.th 
e-mail address    satitpsupn@gmail.com  
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     4.14  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ : 
  ที่อยู่     โครงการ วมว. – ม.ทักษณิ 
        อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ (SC ๑) ช้ัน ๑ 
  ๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐ 

  โทรศัพท์      ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๑๐๑, ๒๑๒๑, ๒๑๐๙, ๒๕๑๑ 
โทรสาร        ๐ ๗๔๖๙ ๓๙๙๕ 
เว็บไซต์       http://www.sci.tsu.ac.th/sci/ 
e-mail address    sciuspapayom@gmail.com 

 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก 

๕.๑ การสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก 
คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 2555 

๕.๒ ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
แต่ทั้งน้ีต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อํานวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง  
สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

 
6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 

 นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้ 
๖.๑ ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หน่ึงตามข้อ 4.2 – 4.14 และเลือกลิงค์ของโรงเรียน

ที่ต้องการสมัคร พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย 
(ชุดนักเรียนครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา) และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2555  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและ 
ใบแจ้งยอดชําระเงินที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ 

๖.๒ ให้นักเรียนนําใบแจ้งยอดชําระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท ไปชําระที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย หรือชําระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ด 
ในใบแจ้งยอดชําระเงิน 

๖.๓ ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 
และสําเนาหลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคาร ไปยังทีอ่ยู่ตามขอ้ 4.4 – 4.14 ทีน่กัเรยีนสมัครสอบ 
ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 2555 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์) 

๖.๔ โรงเรียนจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน โครงการ/โรงเรียนจะออกบัตร
ประจําตัวผู้ เข้าสอบส่งให้นักเรียนทางไปรษณีย์ หรือนักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจําตัว 
ผู้เข้าสอบทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบได้อีกทางหน่ึง  แต่ทั้งน้ีหากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโครงการ วมว. 
จะตัดสิทธิการเข้าเรียน 

 
7. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก 

๗.๑ นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ 6. จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจําตัว 
ผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบที่ส่งไปให้ หรือที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ 
พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
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๗.๒ กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก 
  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 

09.00 - 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

13.00 - 15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

๗.๓ การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคําตอบ
ในกระดาษคําตอบต้องใช้ดินสอดําชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนช่ือ เลขประจําตัวสอบ 
ช่ือสนามสอบ และวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคําตอบให้เขียนด้วยปากกา  ดังน้ัน นักเรียนต้องเตรียม 
ปากกา ดินสอดําชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง 

 
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

8.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โดยจะประกาศรายช่ือ 100 อันดับแรกตามคะแนน
ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวนรวม 1,100 คน  ดังรายละเอียดในตาราง 

 

นกัเรียนที่เลือกสมัครเข้าเรียน  จํานวน (คน) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวทิยาลัยนเรศวร 100 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 100 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

100 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 100 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 100 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตกําแพงแสน 

100 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 100 
โรงเรียน มอ.วทิยานุสรณ ์ 100 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  100 
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 100 

รวมจํานวน 1,100 
 

8.2   กําหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันอังคารที่ 1๕ มกราคม 2556 ณ สถานที่
ต่อไปน้ี  
8.2.1 เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อ 4.2 

 8.2.2 เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามข้อ 4.3 
 8.2.3 เว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 4.4 – 4.1๔ 

8.3   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจะต้องไปเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗     
กุมภาพันธ์ 2556 ตามรายละเอียดในข้อ 9. ที่แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด 
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9. กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง  
 นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 700 บาท โดยให้ชําระ
ในวันรายงานตัว 

 ยกเว้นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในส่วนของโรงเรียนดรุณสิกขาลัยให้ชําระผ่านทางธนาคาร  
โดยรายละเอียดทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยจะแจ้งให้กับนักเรียนทุกคนทราบทางจดหมาย และประกาศใน
เว็บไซต์ของโครงการฯ (www.kmutt.ac.th/GiftEd) ต่อไป 

 กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง ให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาทําหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง เพ่ือขอรับการพิจารณาสนับสนุนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการมาสอบคัดเลือกรอบสอง ก่อนวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2556 โดยให้ส่งไปยังสถานที่ติดต่อตามข้อ 
4.4 - 4.14 

9.1 การรายงานตัว และกําหนดวันสอบคัดเลือกรอบสอง 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องมารายงานตัวในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 น. 

และเข้าสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 ดังสถานที่ที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งนํา 
บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการรายงานตัวด้วย 
พร้อมทั้งมีการประชุมผู้ปกครอง ดังน้ี 

 
 

โรงเรียน สถานทีร่ายงานตัว และสอบคดัเลือกรอบสอง 
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องประชุม ๓๑๐๐ อาคาร ๑ 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ราชสีมาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม ๑ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

อาคาร SC 05  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) 

อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง SC๑ - ๑๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดรุณสิกขาลัย ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารฉลองราชย์ 50 ปี 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

มอ.วิทยานุสรณ์ อาคาร NML พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

ป่าพะยอมพิทยาคม อาคาร SC ๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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9.2 วิชาที่สอบ 
โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร ์
- การทดสอบบูรณาการเชงิชีววิทยาและเคมี 

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

วันที่ ๑๗ กมุภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- การทดสอบบูรณาการเชงิฟิสิกส์ 
- การทดสอบภาษาอังกฤษ 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
                                   
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และ 
   การแก้ปญัหาโจทย์) 
- ทักษะทางวิทยาศาสตร ์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์ (เน้นการแก้ปัญหาโจทย)์ 
- ภาษาอังกฤษ (เน้นความเข้าใจภาษา การอ่าน   
  การเขียน โดยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์ (ชีววทิยา) 
- ภาษาอังกฤษ 

ราชสีมาวิทยาลัย 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร ์

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยกุต ์
  (เน้นการคิด วเิคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์) 
- ความถนัดทางการเรยีน/คุณลักษณะ 
  ทางจติวิทยา (ผ่านเกณฑ์ทีก่ําหนด) 

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)์ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร์ (เน้นทกัษะและกระบวนการ 
  แก้ปัญหา) 
- ภาษาอังกฤษ  (เน้นอ่าน เขียน และความเข้าใจ  
  โดยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์ และ 
  การแก้ปญัหาโจทย์) 
- ภาษาอังกฤษ 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

      
- วิทยาศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และ 
  การแก้ปญัหาโจทย์) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร ์
 



 -๙-

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

 
- คณิตศาสตร์ (ข้อสอบบรรยาย) 
- วิทยาศาสตร์ (ข้อสอบบรรยาย) 

ดรุณสิกขาลัย 
 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
 

 
- ความถนัดทางวิศวกรรมและทักษะการ 
  แก้ปัญหา (ข้อสอบบรรยาย) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  
- ภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์ (เน้นการคิด วิเคราะห์  
  และแก้ปัญหาโจทย์) 
- ภาษาอังกฤษ (เน้นการอ่าน การฟังและ  
  ความเข้าใจภาษา) 

สาธิตแห่งมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกําแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร ์(เน้นการคิด วิเคราะห์  
  และแก้ปัญหาโจทย์) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์  
  (เน้นทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา) 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณติศาสตร ์(เน้นการคิดวเิคราะห์และแก้โจทย์) 
- ภาษาอังกฤษ (เน้นอ่าน เขยีน ความเข้าใจภาษา 
  โดยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร์ (เน้นการคิด วเิคราะห์ และแก้โจทย์) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เน้นทักษะ 
  กระบวนการแก้ปัญหา) 

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

 
- คณิตศาสตร์  (เน้นการแก้ปัญหาโจทย)์ 
- ภาษาอังกฤษ  (เน้นอ่าน เขียน  
  ความเข้าใจภาษา) 

มอ.วทิยานุสรณ ์

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 
- วิทยาศาสตร์  (เน้นการคิดวิเคราะห์ 
  และแก้ปัญหาโจทย์) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร ์

วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 09.00 - 11.30 น. 
เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 

 
- คณิตศาสตร์  (เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา) 
- ภาษาอังกฤษ (เน้นอ่าน เขียน  
  ความเข้าใจภาษา) 
- ภาษาไทย (เนน้การอ่านเพ่ือความเข้าใจ) 

สาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 09.00 - 11.30 น. 
 
เวลา 13.00 - 15.30 น. 

 
- วิทยาศาสตร์  (เน้นการคิด วิเคราะห์  
  และแก้ปัญหาโจทย์) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร ์
  (เน้นทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา) 



 -๑๐-

โรงเรียน วัน/ เวลา วิชาที่สอบ 
วันที ่๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
เวลา 13.00 - 15.30 น. 

 
- คณิตศาสตร ์(เน้นทักษะการแก้ปัญหาและ 
  ให้เหตุผล) 
- ภาษาอังกฤษ  (เน้นอ่าน เขียน และความเข้าใจภาษา 
  โดยผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

ป่าพะยอมพิทยาคม 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 2556 
เวลา 09.00 - 1๒.๐0 น. 
เวลา 13.00 - 15.30 น. 

 
- วิทยาศาสตร ์(เน้นวิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ) 
- ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร ์

 
9.3 ในการสอบคัดเลือกรอบสอง นักเรียนที่มีภูมลิําเนาอยู่ห่างไกล หากต้องการให้โรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยจดัหาสถานที่พักในช่วงการสอบคัดเลือกรอบสองให้ จะต้องติดต่อขอจองที่พักภายใน
วันที่ ๔ กุมภาพนัธ์ 2556 โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังน้ี 

 
นกัเรียนที่ผ่าน 

การคดัเลอืกรอบแรกของ 
การตดิตอ่จองที่พกั สถานที่พกัในชว่งการสอบรอบสอง 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

โทรศัพท ์๐ ๕๓๙๔ ๑๙๑๓  
โทรสาร  ๐ ๕๓๙๔ ๑๙๑๔  
หรือ sciclasscmu@gmail.com 

นักเรยีนติดตอ่จองห้องพกัด้วยตนเองได ้
ณ โรงแรมใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(ดูขอ้มูลโรงแรมที่พักได้ที่เว็บไซต์ 
www2.science.cmu.ac.th/sciclass/) 

โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๗ ๘๓๐๖ ถงึ ๑๑  
 

นักเรยีนติดตอ่จองห้องพกัด้วยตนเองได ้
ณ โรงแรมใกล้บริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดูขอ้มูลโรงแรมทีพ่กัไดท้ี ่
www.satit.nu.ac.th) 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สถานที่ติดต่อ ตามข้อ ๔.๖ นักเรยีนติดตอ่จองห้องพกัด้วยตนเองได ้
ณ โรงแรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(ดูขอ้มูลโรงแรมที่พักได้ที่เว็บไซต์ 
http://web.sut.ac.th/shsc/thaiHomepage.htm) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๓๔ ๓๐๙๗ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

- นักเรยีนติดตอ่จองห้องพกัด้วยตนเองได้  
ณ โรงแรมใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ดรูายละเอียดที่เวบ็ไซต์ 
www.satit.msu.ac.th)     

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โทรศัพท์ 0 2470 8460 ถึง 1 หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๐๐  
(ในเวลาราชการ)  
 
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๕ ๕๕๘๕ ถึง ๙ 

แสนปาล์มเทรนน่ิงโฮม 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 
อาคารหอพกันานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 



 -๑๑-

นกัเรียนที่ผ่าน 
การคดัเลอืกรอบแรกของ 

การตดิตอ่จองที่พกั สถานที่พกัในชว่งการสอบรอบสอง 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบรูพา 

 
 
โทรศัพท์  0 3805 6660 ถึง 9, 
            0 3810 7900 ถึง 1  
โทรสาร  0 3805 6683 
 
โทรศัพท์   0 3810 2263 
โทรสาร    0 3839 3234    

นักเรยีนติดตอ่จองห้องพกัด้วยตนเองได้  
ณ สถานที่พกัของมหาวทิยาลัยบูรพา  ดังนี ้
1.  ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา – ทอง  
มหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 
2.  อาคารเรือนพักรับรองของมหาวิทยาลัย 
 
(ดูรายละเอียดสถานที่พกัทัง้ ๒ แห่ง ที่เว็บไซต ์
http://www.buu.ac.th/th/index.php?link=hotel.php) 

โรงเรียน มอ.วทิยานุสรณ ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๒๐๖๕ ถึง ๖  
หรือ ๐๘ ๑๗๖๖ ๓๖๗๘ (ฐิติรัชต์) 
      ๐๘ ๙๔๖๗ ๒๒๔๑ (ผดุงศักดิ์) 

อาคารเรอืนรับรอง ( อ.๙ )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

โทรศัพท์ 0 7333 5131 
หรือ satitpsupn@gmail.com 

โรงแรมใกล้บรเิวณโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์  
www.tour-thai.net/south/pattani/hotel.html 

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สํานักงานหอพกันิสิต  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
คุณจิราพร คงแก้ว 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๖๒ ๔๔๐๒ 
หรือ ๐๘ ๖๕๕๑ ๕๔๓๐ 
      ๐๘ ๙๔๖๙ ๕๑๑๕ 

หอพักอินทนิล (ในมหาวทิยาลัยทักษิณ) 
หรือโรงแรมภายในจงัหวัดพัทลุง 

 
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2556  จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อ ๔.๒ และเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ตามข้อ 4.4 - 4.14 ในวันที่ ๑๙ มีนาคม 2556 
 ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสอง
เท่านั้น  โดยไม่นําคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย  
 
11. การมอบตัว   

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการ ต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย เป็นผู้ทําสัญญามอบตัว ตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกําหนด  ซึ่งจะแจ้ง
ให้ทราบในภายหลัง 
 ทั้งน้ี แต่ละโรงเรียนอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพ่ือทําความคุ้นเคยและความเข้าใจในระบบ
การเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพ้ืนฐานวิชาต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 
 




