
  

 
 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓”  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะเป็นองค์กรหลัก 
ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ดำเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดำเนินโครงการ
ระยะแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลัง
สำคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไป โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนิน 
“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.)  ระยะที่ ๓ 
ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๘๓) เพ่ือสนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้าง
ให้มากขึ้น 
 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียน         
ทั่วประเทศท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง 
มหาวทิยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก  
 
 กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีความประสงค์จะรับสมัคร
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโรงเรียนทั้ง ๑๙ แห่งของโครงการ จำนวน ๓๐ 
ห้องเรียน รวม ๙๐๐ คน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 



 -๒- 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑ .๑ กําลั งศึกษาอยู่ ในชั้นปี สุดท้ ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจํ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) ของกระทรวงศกึษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเทา่ 

๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ 

ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
 ๑ .๒ .๒  ระดั บคะแนน เฉลี่ ยสะสมกลุ่ ม สาระการเรียนรู้ วิท ยาศาสตร์   

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ๒  ไม่ตำ่กว่า ๓.๐๐ 
 ๑ .๒ .๓  ระดั บ คะแนน เฉลี่ ย สะสม กลุ่ ม สาระการ เรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์   

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐  
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก 
๑.๕ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียน

ประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต 
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
1.7 มีความตั้ งใจเข้าเรียนในโรงเรียน ในโครงการ วมว. และสนใจศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รบัการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

๒. ระยะเวลาการสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่1-31 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๓. สิทธิ์ในการเลือกโรงเรียน   

                นัก เรียนที่ กําลั งศึกษาอยู่ ในชั้นปีสุดท้ ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองว่าเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑. ทุกคนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการ
ได้ (ไม่กำหนดพ้ืนที่รับสมัคร) โดย “นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง*  
(โดยจะเลือกโรงเรียน ๑ แห่ง หรือ ๒ แห่ง ก็ได้) เรียงลำดับตามความประสงค์ที่จะเข้าเรียน โดยนักเรียนจะ
มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและเข้าสอบรอบสองของโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้เพียง ๑ แห่ง 
ตามลำดับที่เลือกเท่านั้น ทั้งนี้ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเลือกทุกโครงการในระบบรับสมัคร ” 
 

หมายเหต ุ    
- กรณีเลือกโรงเรียนโครงการ วมว. มากกว่า ๑ แห่ง จะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้

และลำดับโรงเรียนทีน่ักเรียนเลือกจนครบทุกโรงเรียนที่เลือก 
 - กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้สอบ 

มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนนั้นๆ จากลำดับการเลือกโรงเรียนในโครงการ วมว. 
 - กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ใหผู้้สอบที่เลือกสมัคร

เฉพาะโครงการ วมว. ได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน 
 
 
 



 -๓- 

๔. มหาวิทยาลัย - โรงเรียนในโครงการ และจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
 

มหาวิทยาลัย - โรงเรียนในโครงการ  จำนวนที่รับเข้าเรียน 
ห้องเรียน รอบแรก รอบสอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒ ๒๕๐ ๖๐ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒ ๒๕๐ ๖๐ 

มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ๒ ๒๕๐ ๖๐ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

๑  
๒๕๐* 

๓๐ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

๑ ๓๐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ๒๕๐ ๖๐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนสุรววิัฒน์ ๒ ๒๕๐ ๖๐ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

๑ ๑๕๐ ๓๐ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ๑ ๑๕๐ ๓๐ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๒ ๒๕๐ ๖๐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี- โรงเรียน 
ดรุณสิกขาลัย 

๓ ๔๐๐ ๙๐ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
รังสิต 

๒ ๒๕๐ ๖๐ 

มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑ ๑๕๐ ๓๐ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ๑ ๑๕๐ ๓๐ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ๑ ๑๕๐ ๓๐ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๑ 

๒๕๐* 

๓๐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียน
สาธิตวิทยาการอิสลาม 

๑ ๓๐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ์สุราษฎร์ธานี 

๒ ๒๕๐ ๖๐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน 
มอ.วิทยานุสรณ์ 

๒ ๒๕๐ ๖๐ 

รวมจำนวน ๓๐ ๓,๙๐๐ ๙๐๐ 
 

หมายเหตุ * รายละเอียดการเลือกโรงเรียนอยู่ในเอกสารแนบท้าย ๑ - ๑ และ ๑ - ๒ 
 
 
 
 
 



 -๔- 

๕. สถานที่สอบถามข้อมูล  

๕.๑  โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 

๕.๒  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : 
 ที่อยู่  ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 โทรศัพท์    ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๒  และ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๔  
 โทรสาร     ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒  
 เว็บไซต์         http://scius.mhesi.go.th 

     ๕.๓  มหาวิทยาลัย - โรงเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง ๑๙ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒  
 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก 
๖.๑ การสอบคัดเลือกมี ๒ รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

คัดเลือกรอบแรก คนละ ๒๐๐ บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยให้นักเรียนสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินดังกล่าว เพ่ือนำไป
ชำระเงินจำนวน ๒๐๐ บาท ผ่านเคาน์ เตอร์ธนาคารได้ทุกธนาคาร หรือ ชำระผ่านตู้  ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงจากบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินรวมทั้งระบบ 
Internet Banking  และขอให้นักเรียนเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย 

๖.๒ ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
อยู่ว่า ครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง  สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แล้วส่งไป
ยังผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขท่ี 364 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 

 

๗. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
ให้นักเรียนติดตามวิธีการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th หรือเว็บไซต์

ของโรงเรียนในโครงการ วมว . ที่นักเรียนประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อตามข้อ 5.๓ หรือเว็บไซต์ 
www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู  “การรับเข้าศึกษา”  เมื่อผู้สมัครสอบกดยืนยันการสมัครและชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมแล้วจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันไว้ 
ไม่สามารถกระทำได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพ่ือยกเลิก
การสมัครสอบครั้งดังกล่าวก่อนดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้งเท่านั้น 
     *ผู้สมัครสอบท่ีใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในสอบ
คัดเลือกเข้าโรงเรียนในโครงการ วมว. และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 

๘. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก 
๘.๑ นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ ๗. จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่

ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร
ออนไลน์พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและออกโดย
หน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย นักเรียนที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปใน
วันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์ให้เข้าสอบได ้

 
 

 

http://www.most.go.th/
http://www.mwit.ac.th/
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๘.๒ กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก 
 วันอาทิตยท์ี่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ 

 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy)  
โดยประเมินครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบท
ส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ เนื้อหาสาระทาง
คณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแสดง
ให้เห็นการคิดวิธีการให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์  
ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ และตีความและแปลความ 
เพ่ือประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง 

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy)  
โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ 

 

หมายเหตุ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหา
ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน  (ตามที่ปรากฏในมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 วิชาคณิตศาสตร์หน้า 12-29 และวิชาวิทยาศาสตร์หน้า 37-87)   

๘.๓ ใหน้ักเรียนเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ และน้ำยาลบคำผิดมาใช้ในการสอบ 

๙. การตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เมื่อนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกเรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก

รอบแรกทุกคนทางโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา ทั้งนี้หาก
หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางโรงเรียนจะแจ้งกลับไปยังนักเรียนทางอีเมลที่นักเรียนลงทะเบียนไว้ เพ่ือขอ
หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม  

ในการตรวจสอบคุณสมบัติหากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ ๑ หรือให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นเท็จ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง  
โดยไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากตรวจพบหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการ วมว. 
จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียนทุกกรณี 

 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก รายละเอียดดังตารางในข้อ ๔ 
โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของทั้ง ๒ วิชา (นักเรียนจะต้องเข้าสอบทั้ง ๒ วิชา) คือ วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เป็นเกณฑแ์ละให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา  

๑๐.๒ กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔       
ณ สถานทีต่่อไปนี้  

๑๐.๒.๑ เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามข้อ ๕.๒ 
๑๐.๒.๒ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย-โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๕.๓ 



 -๖- 

๑๐.๓ นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตอ้งเข้าสอบคัดเลอืกรอบสอง ในวันที ่๒๒  
มกราคม ๒๕๖๕ โดยรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองจะแจ้งให้ทราบในประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 

 

๑๑. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง  

นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 
๗๐๐ บาท ตามวิธีที่แต่ละโรงเรียนในโครงการ วมว. กำหนด โดยจะต้องมารายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือก
รอบสองในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดังสถานที่ที่กำหนดไว้ พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก และ
บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
ไปแสดงในการรายงานตัวด้วย พร้อมทั้งมีการประชุมผู้ปกครอง โดยกำหนดการและรายละเอียดการสอบ
คัดเลือกรอบสอง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ 
 

๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔           
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตามข้อ ๕.๒ และเว็บไซตข์องมหาวิทยาลัย-โรงเรียน ตามข้อ ๕.๓ ภายในวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก
รอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย และกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการ
สอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้ผู้สอบที่เลือกสมัครเฉพาะโครงการ วมว. ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ 
วมว. ก่อน 
 

๑๓. การขอดูคะแนน  
ในการขอดูคะแนนสอบขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการ

ประกาศผลสอบ (สอบไม่ผ่าน) ของโครงการ วมว. เท่านั้น โดยนักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดังนี ้

รอบแรก นักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.mwit.ac.th  
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากการสอบคัดเลือกนี้ มีกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
โรงเรียนในโครงการ วมว. สถาบันโคเซ็น และโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าร่วมด้วย ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการ
อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอ
ข้อมูลคะแนนได้ ภายในวันเวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด โดยรายละเอียดการขอข้อมูลคะแนน
จะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก 

รอบสอง  นักเรียนสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ที่มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่นักเรียนสอบคัดเลือกรอบสอง  
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th 
ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง และสามารถมาดูผลคะแนนสอบได้ภายใน ๓ วัน
หลังจากสิ้นสุดการยื่นคำขอดูคะแนน ณ มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่ยื่นคำขอดูคะแนน โดยนักเรียน
จะต้องมาดูผลคะแนนสอบคดัเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.) 

 
 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/





















