การเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจาปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-------------------------------------การเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจาปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีกาหนดการดังนี้
เวลา 08.00 - 08.30 น.
รายงานตัวและตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
(ดังรายละเอียดแนบท้าย) ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ฟังคาชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และเงื่อนไขทุน ณ ห้อง 19-401
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.
นิสิตแต่ละกลุ่ม แยกไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสอบสัมภาษณ์
ที่กาหนดในตาราง
สาขาวิชา
ห้องที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (20 คน)
2) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (2 คน)
ห้องที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3 คน)
2) คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (3 คน)
3) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (14 คน)
4) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (3 คน)
ห้องที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ ฟิสิกส์
1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
(คอมพิวเตอร์ 9 คน)
2) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ฟิสิกส์ 4 คน)
3) คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (ฟิสิกส์ 1 คน)
4) คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ฟิสิกส์ 1 คน)
5) คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต (ฟิสิกส์ 1 คน)

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
วัน/เวลาสอบ
สัมภาษณ์ (คน)
22
17 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น.
17 มิถุนายน 2560
13.00 – 16.00 น.
23
17 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น.
17 มิถุนายน 2560
13.00 – 16.00 น.
22

17 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น.
17 มิถุนายน 2560
13.00 – 16.00 น.

ห้องสอบ
อาคาร 19
ชั้น 8
ห้อง 19-813
อาคาร 19
ชั้น 8
ห้อง 19-814

อาคาร 19
ชั้น 8
ห้อง 19-815

สาขาวิชา

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ (คน)

6) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (ฟิสิกส์ 1 คน)
7) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (คอมพิวเตอร์ 4 คน ฟิสิกส์ 1 คน)
ห้องที่ 4 สาขาชีววิทยา และเคมี
1) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ชีววิทยา 15 คน เคมี 9 คน)
2) คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (ชีววิทยา 3 คน เคมี 1 คน)

28

ห้องที่ 5 สาขาชีววิทยา และเคมี
1) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เคมี 3 คน)
2) คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (ชีววิทยา 4 คน เคมี 1 คน)
3) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (เคมี 4 คน)
4) คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต (ชีววิทยา 6 คน เคมี 1 คน)
5) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (ชีววิทยา 2 คน)
6) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (ชีววิทยา 7 คน)

28

วัน/เวลาสอบ

ห้องสอบ

17 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น.
17 มิถุนายน 2560
13.00 – 16.00 น.
17 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น.
17 มิถุนายน 2560
13.00 – 16.00 น.

อาคาร 19
ชั้น 6
ห้อง 19-601
อาคาร 19
ชั้น 7
ห้อง 19-701

เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ TOEFL Internet-based
test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ
IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ไม่รับผลสอบประเภท
อื่น และผลสอบที่มีอายุเกิน 2 ปี
3. สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559 ซึ่งตอนสมัครใช้ผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559 ให้สาเนาใบแสดงผลการเรียน มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย
หมายเหตุ

1) หากคะแนนสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์
2) กรณีที่ยังไม่มีผลสอบฉบับจริง อนุญาตให้ใช้ผลสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต
ได้แต่ต้องส่งผลสอบฉบับจริง ไปถึง สสวท. ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ไป
ถึง สสวท. และ Scan ผลสอบฉบับจริ ง ส่งเป็นไฟล์ .pdf พร้อมระบุเลขที่ติดตาม EMS ไปทางเมลล์
kkoie@ipst.ac.th หากภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สสวท. ยังไม่ได้รับผลสอบ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
ส่งเอกสารถึง

ฝ่าย สควค.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ)
...............................................................................

