
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห�องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน

การชําระค(าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง
 นักเรียนผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห�องเรียนวิทยาศาสตร"ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
ชําระค*าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรองสอง จํานวน 
 
1. พิมพ"ใบชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบรอบสอง

2.ชําระค*าธรรมเนียมการสอบรอบสอง 

ต้ังแต*วันท่ี21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 

(หากผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองไม�ดําเนินการชําระค�าธรรมเนียมการสอบตามวั

ไม�รับชําระค�าธรรมเนียมในวันสอบ) 

3. ให�นักเรียนยืนยันการชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โดยสแกนหลักฐานการชําระเงินผ*านธนาคารแจ�งมา

ทาง E-mail science.satit.kps@gmail.com

 
*** กรณีนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 

โดยมีหลักฐานรับรองจากผู�อํานวยการสถานศึกษาว*านักเรียนมีฐานะยากจนจริง โดยส*งหลักฐานดังกล*าวถึงโครงการฯ 
ทางไปรษณีย" อีเมลล" ตามสถานท่ีสอบถามข�อมูลในข�อ 
2562 จะไม*ได�รับการพิจารณายกเว�นค*าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 
  

  
 

การสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห�องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย

ประจําป,การศึกษา 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน 

########################### 

 

การชําระค(าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง 
นักเรียนผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห�องเรียนวิทยาศาสตร"ในโรงเรียน

โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" (โครงการ วมว.มก.) ปMการศึกษา 
ชําระค*าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรองสอง จํานวน 700 บาท (เจ็ดร�อยบาทถ�วน) ตามข้ันตอนดังต*อไปนี้

บชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบรอบสองจากหน�าเว็บไซต" www.kps.ku.ac.th158.108.203.7/science

การสอบรอบสอง 700 บาท ท่ีเคาน"เตอร"ธนาคารกรุงไทย/ตู� ATM  

ถึงวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 

หากผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองไม�ดําเนินการชําระค�าธรรมเนียมการสอบตามวันดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์

ให�นักเรียนยืนยันการชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โดยสแกนหลักฐานการชําระเงินผ*านธนาคารแจ�งมา

science.satit.kps@gmail.com 

กรณีนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน สามารถขอรับการยกเว�นค*าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง 
โดยมีหลักฐานรับรองจากผู�อํานวยการสถานศึกษาว*านักเรียนมีฐานะยากจนจริง โดยส*งหลักฐานดังกล*าวถึงโครงการฯ 
ทางไปรษณีย" อีเมลล" ตามสถานท่ีสอบถามข�อมูลในข�อ 7 หากโครงการไม*ได�รับหลักฐานภายในวันท่ี 

จะไม*ได�รับการพิจารณายกเว�นค*าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห�องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

นักเรียนผู�มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห�องเรียนวิทยาศาสตร"ในโรงเรียน 
ปMการศึกษา 2562ต�องดําเนินการ 

ตอนดังต*อไปนี้ 

158.108.203.7/science 

นดังกล�าวจะถือว�าสละสิทธิ์และ

ให�นักเรียนยืนยันการชําระเงินค*าธรรมเนียมการสอบรอบสอง โดยสแกนหลักฐานการชําระเงินผ*านธนาคารแจ�งมา

สามารถขอรับการยกเว�นค*าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง 
โดยมีหลักฐานรับรองจากผู�อํานวยการสถานศึกษาว*านักเรียนมีฐานะยากจนจริง โดยส*งหลักฐานดังกล*าวถึงโครงการฯ 

หากโครงการไม*ได�รับหลักฐานภายในวันท่ี 16 มกราคม 



กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง 
 

1.การรายงานตัวและการประชุมผู�ปกครองนักเรียน 
วันเสาร"ท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2562 
เวลา 08.00 – 08.30 น. นักเรียนและผู�ปกครองของนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองรายงานตัว 

ณ อาคารศูนย"เรียนรวม 2 (ศร.2) บริเวณชั้นล*าง 
เวลา 09.30 น.ผู�ปกครองนักเรียนเข�าร*วมประชุมกับผู�บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห�อง ศร.3-301 

อาคารศูนย"เรียนรวม 3 (ศร.3)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

2.กําหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง 

วันเสาร"ท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2562 
เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

09.00 น. – 10.15 น. คณิตศาสตร" I  
อาคารศูนย"เรียนรวม 2 10.15 น. – 12.00 น. คณิตศาสตร" II 

13.00 น. – 16.00 น. ภาษาอังกฤษ 
วันอาทิตย"ท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2562 

09.00 น. – 10.15 น. วิทยาศาสตร" I  
อาคารศูนย"เรียนรวม 2 10.15 น. – 12.00 น. วิทยาศาสตร" II 

13.00 น. – 16.00 น. ปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร" 
 

 
3. การเตรียมหลักฐานในการสอบ 

 ให�นักเรียนเตรียมบัตรประจําตัวผู�เข�าสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน ไปแสดง

ต*อคณะกรรมการรับรายงานตัวและคณะกรรมการคุมสอบด�วย 

  

4.อุปกรณ�ท่ีต�องเตรียมในวันสอบ 

 ให�นักเรียนเตรียมอุปกรณ"สําหรับการทําข�อสอบ คือ ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือสีดํา ดินสอดําชนิด 2B หรือ

ดํากว*า ยางลบดินสอ ท้ังนี้ในการทําข�อสอบขอให�นักเรียนเขียนด�วยตัวบรรจง เพ่ือสะดวกและง*ายต*อการตรวจข�อสอบ 

ข�อสอบท่ีเขียนด�วยลายมือท่ีไม*สามารถอ*านเข�าใจได�อาจถูกพิจารณาให�ไม*ได�รับการตรวจ 

 

5. ส่ิงต�องห�ามนําเข�าห�องสอบ 

 ห�ามนักเรียนทุกคนนําเครื่องคิดเลข อุปกรณ"การสื่อสาร อุปกรณ"อิเล็กทรอนิกส"ทุกชนิดและสัมภาระอ่ืนๆเข�า

ห�องสอบ หากคณะกรรมการคุมสอบตรวจพบให�ถือว*าทุจริตในการสอบและปรับตกทันที 

 



6. การจองห�องพัก 

 นักเรียนท่ีต�องการจองห�องพักในช*วงการสอบคัดเลือกรอบสอง ให�ติดต*อด�วยตนเอง โดยนักเรียนเปbน

ผู�รับผิดชอบค*าใช�จ*าย สถานท่ีพักท่ีใกล�สถานท่ีสอบมีดังนี้ 

 - แสนปาล�มเทรนนิ่งโฮมโทรศัพท" 034-351400 และ 034-355168-9 

 - อาคารหอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน โทรศัพท" 034-355585-92 

7. สถานท่ีสอบถามข�อมูล 

 โ ค ร ง การ สนั บ สนุ น การจั ด ต้ั ง ห� อ ง เ รี ย นวิ ท ย าศาสตร" ใ น โ ร ง เ รี ยน  โ ดยการ กํ า กั บ ดู แลขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"(โครงการ วมว.มก.)  

 ท่ีอยู*  สํานักงานโครงการ วมว..มก. ชั้น 2 อาคารกองบริการการศึกษา 

  เลขท่ี 1 หมู* 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

  โทรศัพท"   034-355307  098-8837245 

  โทรสาร    034-355307 

  เว็บไซต"    www.kps.ku.ac.th 

  E-mail address  science.satit.kps@gmail.com 

  



แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกรอบ2 โครงการ วมว.มก. 
ป,การศึกษา 2562สําหรับนักเรียน  

 

1. นัก เรี ยนต�อ งมาลงทะ เ บียน ก* อน ถึง เวลาสอบอย* า งน�อย  30 นา ที   พร� อมบัตรแสดงตนได� แก* 

บัตรประจําตัวผู�เข�าสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
 

2. ถ�านักเรียนมาหลังจากเริ่มสอบไปแล�ว 30 นาที จะไม*อนุญาตให�เข�าห�องสอบ 
 

3. ห�ามนักเรียนนําเครื่องคิดเลข อุปกรณ"สื่อสาร และอุปกรณ"อิเล็กทรอนิกส"ทุกชนิด เข�าห�องสอบ  
 

4. อนุญาตให�นักเรียนนําเครื่องเขียนท่ีใช�ในการตอบข�อสอบเท*านั้นเข�าห�องสอบได�แก* ดินสอดําเบอร" 2B ยางลบ

ดินสอ (ใช�ลบรอยดินสอท่ีระบายไว� และไม*ต�องการแล�ว) ปากกาหมึกสีน้ําเงิน หรือสีดํา(ห�ามใช�น้ํายาลบคําผิด 

ถ�าเขียนผิดให�ขีดฆ*าหรือกากบาททับข�อความท่ีไม*ต�องการ) 
 

5. เ ม่ือนักเรียนเข�าห�องสอบเรียบร�อยแล�วให�นักเรียนลงชื่อเข�าสอบ พร�อมแสดงบัตรแสดงตนได�แก* 

บัตรประจําตัวสอบรอบแรกและบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
 

6. ให�นักเรียนอ*านคําสั่งท่ีหน�าปกข�อสอบให�เข�าใจ และปฏิบัติตามอย*างเคร*งครัด หากไม*เข�าใจให�สอบถามจาก

กรรมการคุมสอบ 
 

7. ห�ามนักเรียนนําข�อสอบออกจากห�องสอบ เนื่องจากข�อสอบถือเปbนเอกสารของทางราชการ และขอสงวนสิทธิ์ใน

การตรวจข�อสอบและพิจารณาผลการสอบของผู�ท่ีฝiาฝjน 
 

8. นักเรียนท่ีทุจริตในการสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหาร

โครงการ วมว.มก. ถือเปbนท่ีสิ้นสุด  

 


