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เคมีโอลมิปกระดับชาต ิ

Thailand Chemistry Olympiad (TChO) 
 

 การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ เปนการแขงขันเคมีระหวางผูแทนศูนย สอวน. ท่ัวประเทศ โดย

เลียนแบบการแขงขัน International Chemistry Olympiad (IChO) เริ่มครั้งแรกในป พ.ศ. 2548 ณ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ จังหวัดนครนายก 

คณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ ประกอบดวย คณะกรรมการกลางวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. 

และอาจารยฝายวิชาการจากศูนย สอวน. ท่ัวประเทศ เปนผูกําหนดเนื้อหาหลักสูตรท่ีใชในการอบรมรวมกัน 

และการแขงขันใชมาตรฐานเดียวกันกับการแขงขันเคมีโอลิมปกระหวางประเทศ 

รูปแบบการแขงขัน 

จัดใหมีการสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชเวลาสอบเทากันคือ 5 ชั่วโมง  

ภาคทฤษฎ ีมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาตาง ๆ ในวิชาเคมี ดังนี้ 

1. เคมีอนินทรีย 

2. เคมีอินทรีย 

3. เคมีเชิงฟสิกส 

4. เคมีวิเคราะห 

5. ชีวเคมี 

ภาคปฏิบัต ิเนนกระบวนการและทักษะเก่ียวกับการทดลองในวิชาเคมี 

อัตราสวนน้ําหนักของคะแนนในการตัดสินผลการแขงขันเปน ภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ = 60 : 40 

คณะกรรมการฝายวิชาการของศูนย เจาภาพเปนผูรวมออกขอสอบและตรวจขอสอบกับ

คณะกรรมการกลางจากมูลนิธิ สอวน.  อาจารยผูแทนแตละศูนยจะมีโอกาสไดรวมพิจารณาขอสอบท่ีใชใน

การแขงขัน และรวมตรวจขอสอบของนักเรียนตนเอง รวมท้ังมีโอกาสชี้แจงหากเห็นวาไมเหมาะสม 

รางวัล จะมีการจัดระดับเปน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ โดย

ใชเกณฑมาตรฐานท่ีตกลงกันระหวางคณะกรรมการกลางวิชาเคมีของ มูลนิธิ สอวน. และอาจารยจากทุก

ศูนย  นักเรียนท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 – 50 จะไดรับการคัดเลือกสงเขารวมการแขงขันในโครงการจัดสงผูแทน

ประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศท่ี สสวท. ตอไป 

นักเรียน ครู และอาจารยท่ีเขารวมการแขงขันมีโอกาสไดทัศนศึกษา เพ่ือเปดโลกทัศนดวย 
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หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะสอบคัดเลือกเขาโครงการเคมีโอลิมปกระดับชาติ มีดังนี้ 

1. ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกตองกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2. ผูท่ีเขาแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ แตไมไดเขาอบรมท่ี สสวท. หากกําลังศึกษาอยูไมเกินชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถเขาอบรมคาย 2 ในปการศึกษาถัดไปโดยไมตองเขาอบรมคาย 1 แตตองเขาสอบ

คัดเลือกเขาคาย 2 พรอมกับนักเรียนท่ีเขาอบรมคาย 1 โดยนักเรียนจะตองแจงความจํานงท่ีศูนย สอวน. ท่ี

นักเรียนสังกัดเปนลายลักษณอักษร และไดรับการพิจารณาจากศูนยสอวน. ซ่ึงแตละศูนยจะพิจารณาคัดเลือก

นักเรียนจํานวนไมเกิน 3 คน 

3. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 ท่ี สสวท. แตไมผานการคัดเลือกเขาคาย 2 ท่ี สสวท.

สามารถสมัครเขาแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติในครั้งตอไป โดยแสดงความจํานงท่ี สสวท. และทาง สสวท. 

จะเปนผูคัดเลือกนักเรียนสงมาใหมูลนิธิ ฯ เพ่ือทําประกาศใหนักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาแขงขันระดับชาติ และ

มูลนิธิจะไดสงชื่อนักเรียนใหทางเจาภาพ ซ่ึงนักเรียนแตละคนจะเขาแขงขันระดับชาติไดไมเกิน 2 ครั้ง 

 

***************************************** 

 

รูปแบบการแขงขันเคมโีอลมิปกระดับชาต ิ

รับรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาเคมี วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
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ธรรมนูญการแขงขันเคมีโอลมิปกระดับชาต ิ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รับรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาเคมี วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

 

# 1 

มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา

พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน. ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาเคมี

ท่ีมีตอทุกสาขาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอการศึกษาโดยท่ัวไปของเยาวชนไทย และดวย

วัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยใหทัดเทียม

นานาประเทศ จึงไดจัดใหมีการแขงขันเคมีสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนเปนประจําทุกป         การ

แขงขันนี้เปนการแขงขันประเภทบุคคล เรียกวา การแขงขันเคมีโอลิมปกวิชาการระดับชาติ (Thailand 

Chemistry Olympiad : TChO) ซ่ึงจัดข้ึนประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของแตละป 

# 2  

 ศูนย สอวน. วิชาเคมี (ตอไปนี้เรียกวา ศูนย จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการแขงขัน  ศูนยเจาภาพ

รับผิดชอบดูแลใหความเสมอภาคแกผูเขาแขงขันทุกคน และเปนผูเชิญผูแทนจากทุกศูนยเขารวมการแขงขัน 

# 3 

ศูนยท่ีเขารวมการแขงขันสงไดหนึ่งทีม ประกอบดวยนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกของแตละศูนย 

จํานวน 6 คน ยกเวน ศูนย สอวน. กรุงเทพมหานคร สงนักเรียนเขาแขงขันได 3 ทีม ทีมละ 6 คน รวม 18 คน 

แตละศูนยมีอาจารยฝายวิชาการ 2 คน ยกเวนศูนย สอวน. กรุงเทพมหานคร มีไดไมเกิน 6 คน ท่ี

จะตองรับผิดชอบดานวิชาการ และประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมการแขงขันเคมีโอลิมปก สอวน. จนกระท่ังมี

การแขงขันครั้งตอไป 

นอกจากนี้ยังใหแตละศูนยมีผูสังเกตการณอีก 1 คน ทําหนาท่ีดูแลการเดินทางของนักเรียนจากศูนย

ไปยังศูนยเจาภาพและการเดินทางกลับยังภูมิลําเนาเม่ือเสร็จสิ้นการแขงขัน  ผูสังเกตการณสามารถเขาฟงการ

ประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติได แตไมสามารถลงคะแนนเสียงหรือมีสวนรวมในการ

อภิปรายใด ๆ ท้ังสิ้น 
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อาจารยฝายวิชาการ ตองคัดเลือกมาจากผูเชี่ยวชาญเคมีหรือครูเคมีท่ีสามารถแกโจทยปญหาท่ีใชใน

การแขงขันไดอยางดี 

แตละศูนยจะตองสงขอมูลสวนบุคคลของคณะผูเขารวมการแขงขัน (ชื่อ นามสกุล วันเกิด ท่ีอยู และ

โรงเรียน ใหกับศูนยเจาภาพกอนการแขงขัน  

# 4 

ภาษาท่ีใชในการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

# 5 

งบประมาณของการแขงขันเปนดังนี ้

มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแขงขันผานศูนยเจาภาพ โดยใหศูนยเจาภาพทําประมาณ

การคาใชจาย เพ่ือขออนุมัติอยางนอย 6 เดือนกอนกําหนดการแขงขัน  อยางไรก็ตาม ศูนยเจาภาพอาจขอรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดอีกทางหนึ่ง 

ศูนยเจาภาพรับผิดชอบคาใชจายการเดินทางไปและกลับยังสถานท่ีแขงขันของคณะผูเขารวมแขงขัน 

(ยกเวน ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และศูนยโรงเรียนเตรียมทหาร โดยใหแตละศูนยสํารองคาใชจายไป

กอนแลวนํามาเบิกกับศูนยเจาภาพในระหวางการแขงขัน 

ศูนยเจาภาพรับผิดชอบคาท่ีพักและอาหารสําหรับนักเรียนและผูรวมทีม คาใชจายในการทัศนศึกษา 

เหรียญรางวัลในการแขงขัน และคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน ตั้งแตผูเขารวมการแขงขันเดินทาง

มาถึง จนกระท่ังเริ่มเดินทางออกจากศูนยเจาภาพ 

# 6 

การสอบใชเวลา 2 วัน หนึ่งวันสําหรับการสอบภาคทฤษฎี และอีกหนึ่งวันสําหรับการสอบภาคปฏิบัติ  

เวลาท่ีใชสําหรับทําขอสอบแตละภาคกําหนดใหภาคละ 5 ชั่วโมง  

ขอสอบภาคทฤษฎี มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาตาง ๆ ในวิชาเคมี ดังนี้ 

1. เคมีอนินทรีย 

2. เคมีอินทรีย 

3. เคมีเชิงฟสิกส 

4. เคมีวิเคราะห 

5. ชีวเคมี 

ขอสอบภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการและทักษะเก่ียวกับการทดลองในวิชาเคมี 
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# 7 

ศูนยเจาภาพเปนผูดูแลรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับการออกขอสอบ ตรวจขอสอบ และจัดทํา

ขอสอบสําหรับการแขงขัน โดยมีคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. เปนผูออกขอสอบและ

ตรวจขอสอบรวมกับศูนยเจาภาพ  ขอสอบท่ีใชควรเปนขอสอบท่ีผูแขงขันตองใชความสามารถและความรูใน

ระดับดีมาก  ท้ังนี้ทุกคนท่ีเก่ียวของกับขอสอบสําหรับการแขงขันจะตองรักษาขอมูลเก่ียวกับขอสอบเปน

ความลับอยางท่ีสุด 

# 8 

ภาระหนาท่ีของศูนยเจาภาพ : 

ก   ดูแลใหการแขงขันดําเนินไปตามขอบังคับของธรรมนูญนี้ 

ข   ออก “กฎระเบียบการจัดงาน” บนพ้ืนฐานของธรรมนูญนี้ และแจงกฎระเบียบการจัดงานใหกับ

ศูนยท่ีจะเขารวมการแขงขันทราบ รวมท้ังใหชื่อและท่ีอยูของหนวยงานและบุคคลท่ีรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติท่ีศูนยเจาภาพดําเนินการ 

ค   ออกกําหนดการแขงขันท่ีแนนอน (ตารางเวลาสําหรับผูแขงขันและผูรวมทีม กําหนดการ     

ทัศนศึกษา และอ่ืน ๆ แ ละแจงใหศูนยท่ีจะเขารวมการแขงขันรับทราบลวงหนา 

ง   จัดพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 

จ   จัดทําสําเนากระดาษคําตอบของผูแขงขันใหกับอาจารยของศูนยผูแขงขันพิจารณาและให

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดกอนการพิจารณาใหคะแนนข้ันสุดทายกับผูตรวจขอสอบนั้น 

ฉ   จัดใหกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. และอาจารยฝายวิชาการของทุกศูนยท่ีเขาแขงขัน

พิจารณาคะแนนรวมกันเพ่ือใหไดคะแนนข้ันสุดทาย 

ช   จัดทํารายชื่อผูไดรับรางวัลใหผูแทนศูนย 

ซ   จัดทําใบประกาศรางวัล ใบประกาศผูรวมแขงขัน และรางวัลตาง ๆ สําหรับผูชนะการแขงขัน 

ฌ  จัดพิมพรายงานการแขงขันสงใหมูลนิธิ สอวน. และศูนยท่ีเขารวมการแขงขัน ศูนยละ 1 เลม

ภายในเวลาไมเกินหนึ่งปหลังการแขงขัน 

# 9 

ศูนยเจาภาพรับผิดชอบดูแลการเตรียมการจัดสอบแขงขัน และมีผูแทนรวมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ในปท่ีเปนศูนยเจาภาพไดไมเกิน 3 คน 

ขอสอบท่ีใชในการแขงขันตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ ซ่ึง

ประกอบไปดวยอาจารยฝายวิชาการของทุกศูนยท่ีเขาแขงขัน และคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. 

การตัดสินของท่ีประชุมใหใชเสียงสวนใหญ  ในกรณีท่ีมีคะแนนเห็นดวยและไมเห็นดวยเทากัน ให

ประธานคณะกรรมการมีสิทธิลงคะแนนชี้ขาด 

 การตัดสินของท่ีประชุมในกรณีการปฏิเสธขอสอบตองใชเสียงสองในสามเปนการตัดสิน 
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# 10 

คณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ ประกอบดวย กรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. และ

อาจารยฝายวิชาการของทุกศูนย 

คณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ :  

ก   กํากับและดูแลใหการแขงขันเปนไปตามระเบียบขอบังคับ 

ข   พิจารณาขอสอบพรอมเฉลยขอสอบ และแนวทางการใหคะแนนท่ีผูสรางขอสอบเสนอมากอน

การแขงขันท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธขอสอบท่ีถูก

เสนอข้ึนมา แตไมสามารถเสนอขอสอบใหมได  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตองไมมีผลตออุปกรณการทดลองท่ีใช

ในการสอบภาคปฏิบัติ  คณะกรรมการตองจัดใหมีการตัดสินข้ันสุดทายในการกําหนดตัวขอสอบและแนวทาง

ในการใหคะแนน  ผูเขารวมในการประชุมของคณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ ตองเก็บรักษาความลับ

เก่ียวกับขอสอบและตองไมใหความชวยเหลือใด ๆ แกผูแขงขัน 

ค   ตรวจสอบความถูกตองและความยุติธรรมในการแบงกลุมผูท่ีไดรับรางวัล ไมเปดเผยคะแนนของ

ผูแขงขันท่ีไมไดรับรางวัล 

ง   พิจารณาผลการแขงขันและตัดสินใจเรื่องการมอบรางวัลตาง ๆ  การตัดสินของคณะกรรมการฯ 

ถือเปนเด็ดขาด 

ผลการแขงขันพิจารณาจากคะแนนสอบ โดยใชสัดสวนดังนี้ 

คะแนนของขอสอบภาคทฤษฎ ี: คะแนนภาคปฏิบัติ = 60 : 40 

ผูชนะจะไดรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลําดับคะแนนท่ีทําได   

ผูแขงขันท่ีไดคะแนนรวมสูงสุดจะไดรับรางวัลพิเศษ  นอกจากนี้ ศูนยเจาภาพสามารถใหรางวัล

พิเศษอ่ืน ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร  

# 11 

ศูนยเจาภาพท่ีดูแลการแขงขันจะทําหนาท่ีประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะในพิธีอันมีเกียรติ

อยางเปนทางการ 

# 12 

มูลนิธิ สอวน. เปนผูประสานงานระยะยาวท่ีเก่ียวของกับการจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ 

# 13 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ สามารถกระทําไดโดยคณะกรรมการเคมีโอลิมปกระดับชาติ

เทานั้น โดยตองผานการพิจารณาและไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ อยางนอยสองในสามของจํานวน

คณะกรรมการฯ 
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หลักสูตรการอบรมวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง  

รับรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาเคมี วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

 

เนื้อหา ประกอบดวย 5 สาขา ดังนี้ 

 1.  เคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry) 

 2.  เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 

 3.  เคมีเชิงฟสิกส (Physical Chemistry) 

 4.  เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry) 

 5.  ชีวเคมี (Biochemistry) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 นักเรียนผูผานการอบรมมีความรูในเนื้อหาท้ัง 5 สาขา และสามารถนําไปใชประโยชนได 

ชวงท่ีอบรม 

 ชวงท่ี 1 ประกอบดวยหัวขอ และเนื้อหาในการอบรมตอไปนี้ 

หัวขอ เนื้อหา 

1.  โครงสรางอะตอมและ

ตารางธาต ุ

1.1 วิวัฒนาการของโครงสรางอะตอม 

1.2 เลขอะตอม เลขมวล และสัญลักษณนิวเคลียร 

1.3 ทฤษฎีควอนตัม 

 -  ทฤษฎีควอนตัมของแสง 

 -  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 

1.4 แบบจําลองอะตอมของโบร 

       - สเปกตรัมของไฮโดรเจน 

 - ทฤษฎีอะตอมของโบร 

1.5    สมมุติฐานของเดอบรอยล 

1.6     หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก 

1.7    โครงสรางอะตอมตามแบบกลศาสตรคลื่น 

        - สมการชเรอดิงเงอร 

        - เลขควอนตัม 

 -  โครงแบบอิเล็กตรอน (การจัดอิเล็กตรอน) 

1.8    โครงแบบอิเล็กตรอนและตําแหนงของธาตุในตารางธาตุ 

1.9 สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 



 

2 

หัวขอ เนื้อหา 

2.  พันธะเคมี 1 2.1 สัญลักษณแบบจุดของอะตอม 

2.2 พันธะไอออนิก 

 -  การเกิดพันธะไอออนิก 

 - วัฎจักรบอรน-ฮาเบอร 

 - สารประกอบไอออนิก: สูตร ชื่อ สูตรลิวอิส สมบัติ 

2.3 พันธะโคเวเลนต 

        -  การเกิดพันธะโคเวเลนต 

        -  สมบัติของพันธะโคเวเลนต 

        -  สภาพข้ัวของพันธะ 

 - สารโคเวเลนต: สูตร ชื่อ สมบัติ โครงสรางลิวอิส โครงสราง 

  เรโซแนนซ ประจฟุอรมัล 

2.4  พันธะโลหะ 

 -  แบบจําลองทะเลอิเล็กตรอนและสมบัติของโลหะ 

3.  พันธะเคมี 2 3.1 ทฤษฎี VSEPR  

 -  รูปรางโมเลกุลท่ีอะตอมกลางไมมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 

 - รูปรางโมเลกุลท่ีอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 

 - โมเลกุลท่ีมีอะตอมกลางหลายอะตอม 

 - สภาพข้ัวของโมเลกุล 

3.2 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ (Valence Bond Theory) 

3.3    ไฮบริไดเซชัน (Hybridization)  

    -  การสรางไฮบริดออรบิทัลชนิดตาง ๆ   

 -  การใชทฤษฎี VSEPR ทํานายไฮบริไดเซชัน  

  -  ไฮบริไดเซชันในโมเลกุลท่ีอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 

 -  ไฮบริไดเซชันในโมเลกุลท่ีมีพันธะคูและพันธะสาม 

3.4 ทฤษฎีออรบิทัลโมเลกุล (Molecular Orbital Theory) 

 -  ออรบิทัลโมเลกุลอะตอมคูชนิดเดียวกัน 

 -  ออรบิทัลโมเลกุลอะตอมคูตางชนิด 

 -  การคิดอันดับพันธะในโมเลกุล 

3.5 ทฤษฎีแถบพลังงาน 

3.6 แรงดึงดูดระหวางโมเลกุล 

 - แรงแวนเดอรวาลส : แรงไดโพล-ไดโพล และแรงลอนดอน 

 -  พันธะไฮโดรเจน 

4.   สมบัติของธาตุหมูหลัก 

 (ธาตุเรพรีเซนเททิฟ  

4.1 สมบัติของธาตุหมู 1 และหมู 2 

4.2 ธาตหุมู 13 ถึงหมู 18 
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หัวขอ เนื้อหา 

4.3 ความสัมพันธตามแนวทแยงของธาตุหมูหลัก 

4.4 ธาตุไฮโดรเจน 

4.5 สมบัติของสารประกอบคลอไรดและออกไซดของธาตุในคาบท่ี 2 

และคาบท่ี 3 

5.  ปริมาณสัมพันธ 1 5.1 ระบบหนวยวัดสากล 

5.2 เลขนัยสําคัญ 

5.3 การคํานวณโดยวิธีเทียบหนวย (factor-label method) 

5.4 ปริมาณสัมพันธของธาตุและสารประกอบ 

 - มวลอะตอมและน้ําหนักอะตอม 

 - มวลโมเลกุลและมวลสูตร 

 - โมลและมวลตอโมล 

 - จํานวนโมลกับปริมาตรของสาร 

 - สมมูลและน้ําหนักสมมูล 

 - ความสัมพันธระหวางจํานวนโมล จํานวนสมมูล มวลตอโมล และ 

น้ําหนักกรัมสมมูล 

5.5 สูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล 

5.6 ความเขมขนของสารละลาย 

 -  รอยละโดยมวล รอยละโดยปริมาตร รอยละโดยมวลตอปริมาตร

สวนในลานสวน สวนในพันลานสวน 

 -  โมลาริตี โมแลลิตี เศษสวนโมล นอรแมลิตี 

5.7 การเตรียมสารละลาย 

6.  แกส 6.1  การวัดปริมาตร อุณหภูมิ และความดัน 

6.2 กฎของแกส 

 -  กฎของบอยล 

 -  กฎของชารล 

 -  กฎของเกย-ลูสแซก 

 -  กฎของอาโวกาโดร 

 -  กฎรวมของแกส 

 -  กฎของแกสอุดมคติ 

6.3 แกสผสม กฎความดันยอยของดอลตัน 

6.4 การแพรผานและการแพร 

 - กฎการแพรผานของเกรแฮม 

6.5 ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส 

 - การหาความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุล 
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หัวขอ เนื้อหา 

 - การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล 

6.6 แกสจริง 

- พฤติกรรมของแกสจรงิ 

 - สมการของแกสจริง 

7.  ของเหลวและสารละลาย 7.1  สมบัติท่ัวไปของของเหลว 

 -  ความหนืด 

 - แรงตึงผิวและความตึงผิว  

     -  การระเหย 

 - ความดันไอและจุดเดือด 

7.2 การเปลี่ยนวัฏภาค 

 - แผนภาพวัฏภาค 

7.3  สารละลาย 

 - ชนิดของสารละลาย 

     - กระบวนการเกิดสารละลายและความรอนของการละลาย 

 - สภาพละลายได 

     -  สารละลายอุดมคติและสารละลายนอกอุดมคติ 

 - การกลั่นลําดับสวน และสารผสมคงจุดเดือด (azeotrope) 

     -  สมบัติคอลลิเกทิฟ 

7.4 คอลลอยด 

 8. ปริมาณสัมพันธ 2 8.1  ปฏิกิริยาเคมีและประเภทของปฏิกิริยาเคมี 

8.2  การเขียนและดุลสมการเคมี 

 - การดุลสมการเคมีโดยการตรวจพินิจ 

 - การดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน 

8.3  กฎท่ีเก่ียวของกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 

      -  กฎทรงมวล 

      -  กฎสัดสวนคงท่ี 

      -  กฎสัดสวนพหุคูณ 

      -  กฎของเกย-ลูสแซก 

      -  กฎของอาโวกาโดร 

8.4  ปริมาณสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี 

8.5  สารกําหนดปริมาณ 

8.6  ผลไดรอยละ 

 9. จลนพลศาสตรเคมี  9.1 ทฤษฎีจลนพลศาสตร  

 -  ทฤษฎีการชน (Collision theory) 
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หัวขอ เนื้อหา 

 -  ทฤษฎีการเกิดสารเชิงซอนกัมมันต (Activated complex 

theory) 

9.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

9.3 กฎอัตราและอันดับปฏิกิริยา (0, 1, 2) 

 - กฎอัตราแบบอนุพันธ (Differential rate law) 

 -  กฎอัตราแบบอินทิเกรต (Integrated rate law) 

9.4 ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

        - ธรรมชาติของสารตั้งตน ความเขมขน พ้ืนท่ีผิว 

 -  อุณหภูมิและสมการอารเรเนียส 

 -  ตัวเรงและตัวหนวงปฏิกิริยา 

9.5 กลไกการเกิดปฏิกิริยา  

9.6 การเรงปฏิกิริยา  

10. สมดุลเคมี 10.1 ลักษณะท่ัวไปของสภาวะสมดุล 

10.2 คาคงท่ีสมดุล 

 -  ความสัมพันธกับคาคงท่ีอัตรา 

 -  Kp, Kc 

10.3 การทํานายทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเขาสูสมดุล 

10.4 ปจจัยท่ีมีผลตอสมดุลเคมีและหลักของเลอชาเตอลิเยร 

10.5 คาคงท่ีสมดุลท่ีอุณหภูมิตาง ๆ และสมการแวนตฮอฟฟ 

10.6 การคํานวณท่ีเก่ียวของกับสมดุล 

11. สมดุลไอออน 11.1 ทฤษฎีกรด-เบส (Arrhenius, Lowry-Bronsted, Lewis)  

11.2 ความแรงของของกรดและเบส – ปจจัยท่ีมีผลตอความแรง 

(โครงสราง, levelling solvent) 

11.3 การแตกตัวของน้ําและคาพีเอช (Kw) 

11.4 การแตกตัวของกรดและเบส 

 -  กรดแก เบสแก 

 - กรดออน เบสออน (Ka, Kb) 

 - กรดพอลิโปรติก 

11.5 ปฏิกิริยาของกรดและเบส 

 - ปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส 

 - ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด 

11.6 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของสารละลายเกลือ (Kh) 

11.7 สารละลายบัฟเฟอร 

11.8 อินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส 
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หัวขอ เนื้อหา 

11.9 การไทเทรตระหวางสารละลายกรด-เบส 

 -  กราฟการไทเทรตกรด-เบสชนิดตาง ๆ 

 -  สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

 -  การเลือกอินดิเคเตอร 

11.10 สมดุลการละลายและคาคงท่ีสมดุลการละลาย 

 - ปจจัยท่ีมีผลตอสมดุลการละลาย 

 - การคํานวณท่ีเก่ียวของกับสมดุลการละลาย 

 - การทํานายการตกตะกอน 

11.11 สมดุลของสารเชิงซอนและคาคงท่ีสมดุลของสารเชิงซอน 

 - ปจจัยท่ีมีผลตอสมดุลของสารเชิงซอน 

 - การคํานวณท่ีเก่ียวของกับสมดุลของสารเชิงซอน 

12. เคมีนิวเคลียร 12.1  ปรากฏการณของกัมมันตภาพรังสี 

12.2 การสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 

12.3 เสถียรภาพนิวเคลียร 

12.4 ปฏิกิริยานิวเคลียรและการสังเคราะหกัมมันตภาพรังสี 

12.5 ธาตุแทรนสยูเรเนียม 

12.6 อัตราการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

12.7 พลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร  

12.8 นิวเคลียรฟชชันและฟวชัน 

12.9 ประโยชนของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

 

ชวงท่ี 2 ประกอบดวย หัวขอ และเนื้อหาในการอบรม 

หัวขอ เนื้อหา 

1.  สมบัติของธาตุแทรนซิชัน

และสารประกอบ        

โคออรดิเนชัน 

1.1 สมบัติของธาตุแทรนซิชัน 

1.2 สารประกอบโคออรดิเนชัน 

1.3 การเขียนสูตรและการอานชื่อสารประกอบโคออรดิเนชัน 

1.4 โครงสรางของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

1.5 ไอโซเมอรของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

 - ไอโซเมอรโครงสราง (Structural isomer) 

       - สเตอริโอไอโซเมอร (Stereoisomer) 

1.6 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ 

1.7 ทฤษฎีพันธะสนามผลึก  

1.8   สีของสารประกอบโคออรดิเนชันและอนุกรมสเปกโทรเคมี 



 

7 
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2.  ของแข็ง 2.1  ชนิดของของแข็ง : ของแข็งอสัณฐาน ผลึก 

2.2 โครงผลึกและระบบผลึก 

2.3 หนวยเซลล : คําจํากัดความ รูปแบบของหนวยเซลล 

2.4 หนวยเซลลแบบลูกบาศกและประสิทธิภาพการบรรจุ 

 - ลูกบาศกแบบสามัญ (Simple cubic) 

 -  ลูกบาศกแบบกลางตัว (Body-centered cubic) 

 -  ลูกบาศกแบบกลางหนา (Face-centered cubic) 

2.5 โครงสรางบรรจุชิดสุด (closest-packed structure) และ

ประสิทธิภาพการบรรจุ 

 -  แบบลูกบาศก (Cubic closest-packed structure) 

 - แบบเฮกซะโกนัล (Hexagonal closest-packed structure) 

 - ชองวางเตตระฮีดรัลและชองวางออกตะฮีดรัล 

2.6  ชนิดของผลึก 

        -   ผลึกโลหะ ผลึกโมเลกุล ผลึกโคเวเลนต ผลึกไอออนิก 

 -   การทํานายโครงสรางของสารประกอบไอออนิก 

2.7 การศึกษาโครงสรางผลึก - Bragg equation 

2.8 ความไมสมบูรณในผลึกของแข็ง 

3. อุณหพลศาสตรเคมี 3.1 นิยามและคําศัพทพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอุณหพลศาสตร 

3.2 กฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร 

3.3 กระบวนการผันกลับไดและผันกลับไมได 

3.4 เอนทัลปกับกฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร 

3.5 ความจุความรอนและความรอนจําเพาะ 

3.6 อุณหเคมี 

3.7 กฎของเฮสส 

3.8  เอนทัลปจากพลังงานพันธะ เอนทัลปของการเกิดสารประกอบ 

3.9  เอนโทรปและกระบวนการเกิดข้ึนไดเอง 

3.10 กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร 

3.11  การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปของปฏิกิริยาเคมี 

3.12  กฎขอท่ีสามของอุณหพลศาสตร 

3.13  พลังงานเสรีของกิบส 

3.14  พลังงานเสรีกับสมดุลเคมีและทิศทางของปฏิกิริยา 

4.  เคมีไฟฟา 4.1 ปฏิกิริยารีดอกซ 

       - การตรวจสอบปฏิกิริยารีดอกซ  

       -  การดุลสมการรีดอกซ 
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4.2 เซลลกัลวานิก 

 - สวนประกอบของเซลลกัลวานิก 

      - การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาในเซลลและศักยไฟฟาของเซลล 

 - สภาวะมาตรฐาน ข้ัวไฟฟามาตรฐาน และศักยไฟฟารีดักชัน

มาตรฐาน 

 - การคํานวณศักยไฟฟาของเซลล 

 - พลังงานเสรีของเซลลกัลวานิก/ปฏิกิริยารีดอกซ 

      - ศักยไฟฟารีดักชันของการรวมครึ่งปฏิกิริยา 

      - ความเสถียรของสถานะออกซิเดชัน 

      - ศักยไฟฟา ณ สภาวะท่ีไมใชมาตรฐาน (สมการของเนินสต)  

      - ความสัมพันธของศักยไฟฟากับสมดุลเคมี 

      - เซลลความเขมขน 

4.3 การสึกกรอนของโลหะ  

4.4 เซลลอิเล็กโทรไลต 

      - สวนประกอบของเซลลอิเล็กโทรไลต 

      - การทํานายผลิตภัณฑของกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 

  -  ความตางศักยของกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส  

      - ปริมาณสัมพันธและพลังงานของกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส  

  (กฎของฟาราเดย) 

4.5 ประโยชนของเซลลเคมีไฟฟา 

5.  เคมีอินทรีย 5.1 โครงสรางและพันธะของสารอินทรีย 

5.2 การอานชื่อสารประกอบอินทรีย 

5.3 ประเภทปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย 

5.4 สเตอริโอเคมี 

5.5 ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลิแฟติกไฮโดรคารบอนและไซคลิก

ไฮโดรคารบอน (ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการกําจัด  

5.6 สารประกอบแอลคิลเฮไลด 

 - ปฏิกิริยาการแทนท่ีดวยนิวคลีโอไฟล 

 - กลไกการแทนท่ีดวยนิวคลีโอไฟลแบบ SN1 และ SN2 

 - ปฏิกิริยาดีไฮโดรแฮโลจีเนชันและปฏิกิริยาการกําจัดแบบ E1, E2 

 - ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาการแทนท่ีและการกําจัด 

5.7 สารประกอบแอโรแมตกิ 

       - สมบัติของสารประกอบแอโรแมติก 

       - เบนซีนและอนุพันธของเบนซีน 
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       - ปฏิกิริยาการแทนท่ีแอโรแมติกดวยอิเล็กโทรไฟล 

       - ผลของหมูกระตุนและยับยั้งปฏิกิริยาการแทนท่ีดวยอิเล็กโทรไฟล 

       - การประยุกตใชการสังเคราะหปฏิกิริยาการแทนท่ีดวยอิเล็กโทรไฟล

แบบหลายข้ันตอน 

       - ปฏิกิริยาการแทนท่ีวงแอโรแมติกดวยนิวคลีโอไฟล 

       - สารประกอบฟนอล 

       - แอริลเฮไลด 

5.8 สารประกอบแอลกอฮอลและอีเทอร 

 - ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล 

 -  กลไกการแตกของอีเทอร (Cleavage of ethers) 

 - การสังเคราะหอิพอกไซด 

 - ฟอสเฟตเอสเทอร 

 - แอลคอกไซดไอออน 

5.9 สารประกอบแอลดีไฮดและคีโตน 

 - ปฏิกิริยาของแอลดีไฮดและคีโตน 

 - การทดสอบสารประกอบแอลดีไฮดและคีโตน 

5.10  สารประกอบคารบอกซิลิกและอนุพันธ 

 - การเรียกชื่อกรดคารบอกซิลิก (ชื่อสามัญ ชื่อ IUPAC) 

 - สมบัติทางกายภาพของกรดคารบอกซิลิก 

 - ความเปนกรดของกรดคารบอกซิลิก 

 - เกลือของกรดคารบอกซิลิก 

 - การสังเคราะหกรดคารบอกซิลิก 

 - ปฏิกิริยาของกรดคารบอกซิลิก 

 - อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก 

5.11 สารประกอบเอมีน 

 -  การเรียกชื่อเอมีน (ชื่อสามัญ ชื่อ IUPAC) 

 -  สมบัติทางกายภาพของเอมีน 

 -  ความเปนเบสของเอมีน 

 -  เกลือของเอมีน 

 -  การสังเคราะหเอมีน 

 - ปฏิกิริยาของเอมีน 

5.12 สูตรโครงสรางพอลิเมอรพ้ืนฐาน 
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6. ชีวเคมี 6.1 คารโบไฮเดรต 

 -  มอโนแซ็กคาไรด (Fischer projection, D- and L-designations, 

epimers and epimerization, cyclic structures, ring 

closing, Haworth projection, chair conformation, 

mutarotation) 

 - ปฏิกิริยาเคมีของมอโนแซ็กคาไรด (รีดักชัน ออกซิเดชัน การเกิด

ไกลโคไซด ไฮโดรลิซิสของไกลโคไซด  

 - ไดแซ็กคาไรด (sucrose, maltose, lactose, cellobiose) 

 -  พอลิแซ็กคาไรด (amylose, amylopectin, glycogen, 

cellulose) 

 - อนุพันธของคารโบไฮเดรตบางชนิดในธรรมชาติ (deoxy sugars, 

glycosamines, amino sugars, chitin, pectin, herapin, 

antibiotics) 

6.2 ลิพิด 

 - กรดไขมันและปฏิกิริยาเคมีของกรดไขมัน (เอสเทอริฟเคชัน ไฮโดร

จีเนชัน แฮโลจีเนชัน ออกซิเดชัน  

 - ไตรกลีเซอไรด 

 -  ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชันของไขมัน 

 - ไขหรือข้ีผึ้ง ฟอสฟอลิพิด  ไกลโคลิพิด ลิโพโปรตีน เทอรพีนและ

เทอรพีนอยด สเตอรอยด โพรสตาแกลนดิน 

6.3 โปรตีน 

 -  กรดอะมิโน การจําแนกประเภทกรดอะมิโน   

 - การเรียกชื่อเพปไทด 

 - สมบัติกรด-เบสของกรดอะมิโน  

 - จุดไอโซอิเล็กทริกของกรดอะมิโน (Isoelectric point  

 - ปฏิกิริยาเคมีของกรดอะมิโน 

 - โครงสรางของโปรตีน 

 - การแยกและทําโปรตีนใหบริสุทธิ์ 

 -  การหาลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีน 

 - เอนไซม (ประเภท กลไกการเรงปฏิกิริยา  

6.4 กรดนิวคลีอิก 

 -  โครงสรางของกรดนิวคลีอิก (nucleotides, nucleosides) 

 -  ประเภทของกรดนิวคลีอิก 

 -  ปฏิกิริยาเคมีของ DNA และ RNA 
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หัวขอและจํานวนช่ัวโมงการอบรมวิชาเคมี 

รับรองโดยท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาเคมี วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
 

คาย เลมท่ี บทท่ี เรื่อง จํานวนช่ัวโมง 

1 1 1 โครงสรางอะตอมและตารางธาต ุ 6 

2 พันธะเคมี 1 6 

3 พันธะเคมี 2 6 

4 สมบัติของธาตุหมูหลัก 3 

2 5 ปริมาณสัมพันธ 1 4 

6 แกส 4 

7 ของเหลวและสารละลาย 6 

8 ปริมาณสัมพันธ 2 5 

3 9 จลนพลศาสตรเคมี 6 

 10 สมดุลเคมี 4 

 11 สมดุลไอออน 12 

 12 เคมีนิวเคลียร 4 

บรรยาย 66 

ปฏิบัติการ (8 Lab) 24 

2 4 13 สมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออรดิเนชัน 12 

14 ของแข็ง 6 

15 อุณหพลศาสตรเคมี 12 

16 เคมีไฟฟา 9 

5 17 เคมีอินทรีย 21 

 18 ชีวเคมี 9 

บรรยาย 69 

ปฏิบัติการ (7 Lab) 21 

หมายเหตุ ศูนยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนจํานวนชั่วโมงไดตามความเหมาะสม 



 

 

 

ศูนย สอวน. วิชาเคม ี

 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

8. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

9. มหาวิทยาลัยบูรพา 

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

14. โรงเรียนเตรียมทหาร 

15. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี  

 

ศูนย สอวน. มหาวทิยาลยัพ่ีเลี้ยง 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

ผูรวบรวมและจัดพิมพ 

นางเกศแกว ศิริวงศถวัลย
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ศูนย สอวน. วิชาเคม ี

ศูนยมหาวิทยาลัย ศูนยโรงเรียน ศูนยโรงเรียน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม บุญวาทยวิทยาลยั ลําปางกัลยาณ ี เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน 

2.  มหาวิทยาลยันเรศวร สุโขทัยวิทยาคม อุตรดิตถดรณุ ี พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ 

3.  มหาวิทยาลยับูรพา ชลกัลยานุกูล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สระแกว ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจนีบุร ี

4.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อยุธยาวิทยาลัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 

ลพบุรี พระนครศรีอยุธนา สระบุร ีอางทอง อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี นนทบุรี สิงหบุร ี

5. มหาวิทยาลยัศิลปากร สงวนหญิง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 

ประจวบครีีขันธ สุพรรณบุรี  

6. มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ กัลยาณีศรีธรรมราช สตรีทุงสง ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง สรุาษฎรธานี 

7. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อํามาตยพานิชนุกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต สงขลา 

8. มหาวิทยาลยัทักษิณ/ 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

เดชะปตตนยานุกูล ปาพะยอมวิทยาคม พัทลุง นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล 

 

9. มหาวิทยาลยัขอนแกน สารคามพิทยาคม กาฬสินธุพิทยาสรรพ เลย กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี รอยเอ็ด บึงกาฬ 

หนองบัวลําพู 

10.  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ศรีสะเกษวิทยาลยั ยโสธรพิทยาคม นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี 

11.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี ชัยภูมิภักดีชุมพล ลําปลายมาศ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

12.  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 โรงเรียนหอวัง 

 กรุงเทพมหานคร 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลเจาคณุทหารลาดกระบัง เปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง  

13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เฉพาะนักเรยีนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนกําเนิดวิทย 

14. โรงเรียนเตรียมทหาร  เฉพาะนักเรยีนโรงเรียนเตรียมทหาร 
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