
 

 
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ปการศึกษา 2565  (รอบแรก) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2543  ไดกําหนดใหจัดตั้ง

โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคการเพ่ือบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาท่ีมุงเนนความเปน

เลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดังนั้นการ

สรรหานักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือนํามาผานกระบวนการจัดการศึกษาอยาง

เขมขนของโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางเต็มศักยภาพ จึงเปนสวนหนึ่งในภารกิจของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ดวยเหตุดังกลาว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนท่ี

กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2564 เพ่ือคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2565  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน 240 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2564 

1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 

1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ไมต่ํากวา 3.00   

2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2  

ไมต่ํากวา 3.00   

3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2  

ไมต่ํากวา 3.00   

1.3  มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน 

1.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการพักในหองพักของโรงเรียน   

1.5 มีความขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

1.6 มีความตั้งใจเขาเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และสนใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดานคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

1.7 สามารถพักอยูในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําไดและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใน

ปจจุบันหรือท่ีจะไดมีการกําหนดในอนาคต 
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2.  ระยะเวลาการสมัคร 

 เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 - 31  สิงหาคม  2564 

3.  ชองทางในการศึกษารายละเอียดการสมัครสอบและติดตอส่ือสาร 

 3.1  เว็บไซต: www.mwit.ac.th 

 3.2  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail): admission@mwit.ac.th   

 3.3  Facebook: https://www.facebook.com/MWITadmission (เปนชองทางท่ีสะดวกในการ       

          ติดตอสอบถาม ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19) 

 3.4  ท่ีอยู:  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เลขท่ี 364  หมู 5  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  

  จังหวัดนครปฐม  73170   (กรณีจําเปนตองสงเอกสาร) 

4.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

4.1 ผูสมัครสอบทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท  

4.2 ในกรณีท่ีผูสมัครสอบมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร

สอบได แตท้ังนี้ตองสงหลักฐานรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนท่ีผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยูวาครอบครัว

ผูสมัครสอบมีฐานะยากจนจริง  สมควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครสอบ  มาท่ีโรงเรียนมหิดล-

วิทยานุสรณ ตามท่ีอยูขอ 3.4 สงถึง ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (งานวิชาการ) 

5.  วิธีการสมัคร 

ผูสมัครสอบสามารถศึกษารายละเอียดของข้ันตอนการสมัครตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในเว็บไซต   

www.mwit.ac.th  และคลิกท่ีเมนู  “การรับเขาศึกษา”  เม่ือผูสมัครสอบกดยืนยันการสมัครและชําระเงิน

คาธรรมเนียมแลวจะถือวาเปนการเสร็จสิ้นการสมัครอยางสมบูรณ การแกไขขอมูลหลังจากการยืนยันไวไมสามารถ

กระทําได หากตองการแกไขจะตองดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เพ่ือยกเลิกการสมัครสอบครั้ง

ดังกลาวกอนดําเนินการสมัครใหมอีกครั้งเทานั้น    
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6.  กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก 

6.1 ผูสมัครสอบท่ีดําเนินการสมัครสอบตามขอ 5 แลว จะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบตามท่ี

กําหนด โดยในวันสอบใหนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบท่ีส่ังพิมพจากระบบรับสมัคร พรอมบัตรประจําตัว

นักเรียน หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีมีรูปถายและออกโดยหนวยงานราชการ ไปแสดงตอ

คณะกรรมการคุมสอบดวย นักเรียนท่ีไมไดนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธ์ิ

ไมใหเขาสอบได 

6.2  กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก 

    วันอาทิตยท่ี  21 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 – 12.30 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เวลา วิชาสอบ รายละเอียด 

09.00 -10.30 น. วิชาคณิตศาสตร การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบท

ในโลกชีวิตจริง อาทิ บริบทสวนตัว สังคม การงานอาชีพ เน้ือหาสาระทาง

คณิตศาสตรและกระบวนการทางคณิตศาสตร ท่ีมุงแสดงใหเห็นการคิดวิธีการให

ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร ใชความรูคณิตศาสตร และตีความและแปลความ

เพ่ือประเมินผลลัพธมาตอบปญหาในชีวิตจริง  

11.00 -12.30 น. วิชาวิทยาศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ดาน 

คือ ความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร  

หมายเหตุ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ใชในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน  (ตามที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตรหนา 12-29 และวิชาวิทยาศาสตรหนา 37-87)   

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 

7.1 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรก  เรียงลําดับโดยใชคะแนนรวมของ T-Score  

ของแตละรายวิชาจากมากไปนอย จํานวน 600 คน โดยจะตองไดเปอรเซ็นตไทล (percentile) ไมต่ํากวา 55 

ของผูเขาสอบท้ังหมด ท้ังรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

7.2   กําหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกภายในวันอังคารท่ี  21 ธันวาคม  2564  ณ  เว็บไซตของ     

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  www.mwit.ac.th  

7.3   ผูผานการสอบคัดเลือกรอบแรกมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกรอบสอง  
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8. การขอขอมูลคะแนนการสอบคัดเลือก  

 เนื่องจากการสอบคัดเลือกนี้ มีกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ วมว. 

และสถาบันโคเซ็น เขารวมดวย ดังนั้นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหผูสมัครสอบท่ี

ไดรับการประกาศผลสอบไมผานในทุกโครงการท่ีสมัครไวเทานั้น ท่ีจะสามารถขอขอมูลคะแนนได ภายในวัน

เวลาท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด โดยรายละเอียดการขอขอมูลคะแนนจะแจงใหทราบพรอมการประกาศ

ผลสอบคัดเลือกรอบแรก 

9. กําหนดสอบคัดเลือกรอบสอง 

 โรงเรียนจะแจงกําหนดการสอบคัดเลือกรอบสองใหทราบตอไป โดยผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จะไมนํา

คะแนนสอบรอบแรกมาใชในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  

10. เหตุการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

       กรณีมีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงจนทําใหโรงเรียนไม

สามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือกได โรงเรียนจะดําเนินการดังนี้ 

10.1 การสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนกําหนดวันสอบจนกวาสถานการณจะอํานวยใหมี

การจัดสอบได 

10.2 การสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนอาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยนําผลการสอบเฉพาะ

รอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอได หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รุนแรงจนทําให โรงเรียนไมสามารถดําเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได  

11. กรณีเกิดปญหาในการดําเนินการ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัย และรายงานใหคณะกรรมการโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณทราบ 

ประกาศ  ณ วันท่ี   16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

(นายประสาร  ไตรรัตนวรกุล) 

ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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