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 โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ขอเชิญ
นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วประเทศ เขารวมโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำป 2565 เพ่ือ
พัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ นักเรียนท่ีเขารวมการสอบประเมินทุกคนจะ
ไดรับรายงานผลรายบุคคลฉบับดิจิทัล เพ่ือใหนักเรียนใชขอมูลในการวางแผนพัฒนาความรู ความสามารถ และ
กาวสูเปาหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และไดรับ Username และ Password เพื่อเขาถึงระบบคลังความรู 
TEDET online จากประเทศเกาหลีใตไดตลอดปการศึกษา โดยนักเรียนสามารถฝกฝนทำแบบฝกหัดไดดวย
ตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดานการแกโจทยปญหาที่เนนการคิดวิเคราะห การคิดอยางสรางสรรคทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร อีกทั้งไดรับสิทธิพิเศษการอบรมจากวิทยากรผูเชี ่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาบมเพาะตอยอดความรูและยกระดับสมรรถนะทางดาน Hard Skills และ Soft Skills 
ที่เปนทักษะสำคัญและจำเปนของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และยกระดับสมรรถนะของนักเรียนไทยเทียบเทา
ในระดับสากล 
 
1. การสมัคร 

1.1 คุณสมบัตินักเรียน 
1.1.1 กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 

นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

1.1.2 กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
1.2 คาสมัครสอบ 

1.2.1 วิชาคณิตศาสตร 150 บาท 
1.2.2 วิชาวิทยาศาสตร 150 บาท 
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

1.3 กำหนดการสำหรับนักเรียน 
นักเรียนสมัครสอบผานโรงเรียนตนสังกัดท่ีเขารวมเปนศูนยสอบประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ 

ศูนยสอบประเมินไดท่ี www.tedet.or.th 

รายละเอียด กำหนดการ 

การสมัครสอบและการชำระคาสมัครสอบ วันพุธท่ี 1 มิถุนายน - วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

นักเรียนตรวจสอบความถูกตองขอมูลสวนบุคคล 
โดยการเขาระบบดวยหมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 13 หลกั 
(กรณีพบขอผิดพลาดใหแกไขใหถูกตอง) 

วันจันทรท่ี 1 สิงหาคม  - วันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 
2565 

กำหนดการสอบประเมินพรอมกันท่ัวประเทศ 

วันอาทิตยท่ี 4 กันยายน 2565 
ระดับประถมศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร  
08.00 - 08.30 น. นักเรียนเขาหองสอบ 
และกรรมการคุมสอบแนะนำการเขียนคำตอบลงใน 
กระดาษคำตอบ OMR และแจกขอสอบ 
08.30 - 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร  
วิชาวิทยาศาสตร 
10.00 - 10.30 น. นักเรียนเขาหองสอบ 
และกรรมการคุมสอบแนะนำการเขียนคำตอบลงใน 
กระดาษคำตอบ OMR และแจกขอสอบ 
10.30 - 12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
วิชาคณิตศาสตร  
12.30 - 13.00 น. นักเรียนเขาหองสอบ 
และกรรมการคุมสอบแนะนำการเขียนคำตอบลงใน 
กระดาษคำตอบ OMR และแจกขอสอบ 
13.00 - 14.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร  
14.30 - 15.00 น. นักเรียนเขาหองสอบ 
และกรรมการคุมสอบแนะนำการเขียนคำตอบลงใน 
กระดาษคำตอบ OMR และแจกขอสอบ 
15.00 - 16.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร 

ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับรางวัลระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด 

วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

http://www.tedet.or.th/
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

รายละเอียด กำหนดการ 

นักเรียนดาวนโหลดรายงานผลรายบคุคล 
ฉบับดิจิทัล และพิมพรายงานผลของตนเอง 

วันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 

จัดสงรางวัลนักเรียนไปยังโรงเรียนตนสังกัด ภายในเดือนมกราคม 2566 

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณการแพรระบาดของโรค 
 
2. วิธีการสมัครและการชำระเงิน 

2.1 สมัครสอบดวยตนเอง  

2.1.1 สมัครสอบ ณ โรงเรียนตนสังกัดท่ีเปนศูนยสอบประเมิน 
หมายเหตุ: นักเรียนท่ีโรงเรียนตนสังกัดไมไดเปนศูนยสอบประเมิน คนหาศูนยสอบประเมินผาน
เว็บไซต TEDET ท่ี www.tedet.or.th 

 
2.1.2 ขอรับเอกสารใบสมัครจากคุณครูผูรับสมัคร หรือดาวนโหลดใบสมัครดวยตนเองไดท่ี 

www.tedet.or.th/download โดยใบสมัคร 1 แผน จะประกอบดวยรายละเอียดโครงการ
และใบสมัคร (ใบสมัครสามารถถายสำเนาได) ซ่ึงแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

- สวนท่ี 1 สำหรับศูนยสอบประเมิน 
- สวนท่ี 2 สำหรับนักเรียน  

2.1.3 กรอกขอความดวยตัวบรรจงลงในใบสมัครท้ัง 2 สวนใหถูกตอง ชัดเจน และครบถวนทุกชอง 
พรอมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) 
และเบอรโทรศัพทท่ีตองการใหติดตอ 

http://www.tedet.or.th/
http://www.tedet.or.th/download
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

 
หมายเหตุ: การกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 

(Passport) มีความสำคัญมาก ใหระมัดระวังในการกรอก เพื่อความถูกตองในการตรวจ
คะแนนสำหรับออกรายงานผลรายบุคคล (Individual Report)  

2.1.4 ยื่นใบสมัครพรอมชำระคาสมัครสอบประเมินวิชาคณิตศาสตร 150 บาท และวิชาวิทยาศาสตร   
150 บาท ท่ีคุณครูผูรับสมัครของโรงเรียนท่ีเปนศูนยสอบประเมิน 

2.1.5 สมัครสอบไดถึงวันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
 

2.2 สมัครสอบออนไลน 
2.2.1 สมัครผานการสแกน QR Code หรือ ลิงกรับสมัครของโรงเรียนตนสังกัดที่เปนศูนยสอบ

ประเมิน  
นักเรียนรับ QR Code หรือลิงกสมัครสอบจากคุณครูในโรงเรียนตนสังกัดที่เปนศูนยสอบ

ประเมิน  

   
 

ลิงกรับสมัครสอบของโรงเรียน 
https://www.tedet.or.th/Register/Stude

nt_Register.asp?TPID=XXXXX  

ตัวอยาง 

https://www.tedet.or.th/Register/Student_Register.asp?TPID=XXXXX
https://www.tedet.or.th/Register/Student_Register.asp?TPID=XXXXX
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

2.2.2 สมัครสอบผานเว็บไซตของโครงการ TEDET 
1) นักเรียนเขาเว็บไซตของโครงการ TEDET ท่ี www.tedet.or.th แลวคลิกท่ีเมนู “โรงเรียนท่ี

เปนศูนยสอบ” 
 

 
 

2) เลือกจังหวัดท่ีนักเรียนตองการสมัครสอบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tedet.or.th/
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

3) เลือกศูนยสอบประเมินท่ีนักเรียนตองการสมัครสอบ แลวคลิกท่ี “สมัครสอบประเมิน” 

 

 หมายเหตุ: ศูนยสอบประเมินแบบปด รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเทานั้น 
ศูนยสอบประเมินแบบเปด รับสมัครนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน 
 

2.2.3 กรอกขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และครบถวนทุกชอง แลวคลิก “สมัคร”  
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

2.2.4 ชำระคาสมัครสอบวิชาคณิตศาสตร 150 บาท และวิชาวิทยาศาสตร 150 บาท โดยการโอนเงิน
ผานเลขบัญชีธนาคารของโรงเรียน 

2.2.5 หลังจากโอนเงินคาสมัครสอบประเมินเรียบรอยแลว อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินโดยคลิกท่ี 
“อัปโหลดหลักฐาน” 

 

2.2.6 เลือกรูปหลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ หลังจากนั้นคลิก “UPLOAD”  

 



- 8 - 
 

คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

2.2.7 เมื ่ออัปโหลดหลักฐานเรียบรอยแลว ถือวาการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบไดที่ https://www.tedet.or.th/Register/StudentId.asp 
และขอมูลการสมัครสอบ หลักฐานการชำระเงินของนักเรียนจะแสดงท่ีระบบของศูนยสอบ
ประเมิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tedet.or.th/Register/StudentId.asp
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

3. การยืนยันขอมูลนักเรียนกอนสอบประเมิน 
3.1 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ ขอมูลการสมัครของตนเองผานทาง www.tedet.or.th โดยเริ่มจาก

คลิกเลือกระดับชั้นท่ีศึกษาอยู แลวกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับเขาสูหนา
ขอมูลของนักเรียนเพ่ือทำการตรวจสอบ 

 
 

3.2 นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น 
โรงเรียนตนสังกัด วิชาท่ีสมัครสอบ และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได แลวคลิก “ยืนยันขอมูล” 

 

 

 
 

1. เลือกระดับชั้นท่ีศึกษาอยู  

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

3. คลิกคนหาขอมลู  

http://www.tedet.or.th/
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

4. ลักษณะขอสอบ 
ขอสอบจะแบงเปนระดับช้ันแตกตางกัน และแยกตามรายวิชา ดังนี้ 
4.1 วิชาคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษา - ชั้น ป.2 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.3 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.4 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.5         
จำนวน 1 ชดุ และชัน้ ป.6 จำนวน 1 ชุด 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - ชั้น ม.1 จำนวน 1 ชุด ชั้น ม.2 จำนวน 1 ชุด และชั้น ม.3 จำนวน 1 ชุด 

4.1.1 ขอสอบจำนวน 30 ขอ เปนแบบเติมคำตอบและแบบตัวเลือก เวลาสอบ 90 นาที  
4.1.2 แบบเติมคำตอบ ตองคำนวณหาคำตอบ คำตอบจะเปนจำนวนที่ไมเกิน 3 หลักเทานั้น 

คือ หลักหนวย หลักสิบ และหลักรอย ไมมีคำตอบท่ีเปนเศษสวนหรือจุดทศนิยม 
4.1.3 แบบตัวเลือก ใหเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุด 

4.2 วิชาวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษา - ชั้น ป.2 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.3 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.4 จำนวน 1 ชุด ชั้น ป.5 
จำนวน 1 ชดุ และชัน้ ป.6 จำนวน 1 ชุด 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - ชั้น ม.1 จำนวน 1 ชุด ชั้น ม.2 จำนวน 1 ชุด และชั้น ม.3 จำนวน 1 ชุด 

4.2.1 ขอสอบจำนวน 30 ขอ เวลาสอบ 90 นาที 
4.2.2 ขอสอบเปนขอสอบแบบมีตัวเลือกที่มีความพิเศษ โดยขอหนึ่ง ๆ อาจมีคำตอบท่ี 

ถูกตอง ไดมากกวา 1 คำตอบ นักเรียนตองเลือกตอบคำตอบที่ถูกตองใหครบทุกขอ 
จึงจะไดคะแนน 

 
5. สาระท่ีใชในการสอบ 

5.1 ความรู ดานเนื ้อหาคณิตศาสตรชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 – 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 – 3 
ความรูดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจำเปนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

5.2 ความรู ดานเนื ้อหาวิทยาศาสตรชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 – 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 – 3 
แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
6. หลักฐานการเขาหองสอบ 

ในวันสอบประเมินนักเรียนจะตองนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนไปแสดงในหองสอบ 
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

7. เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
7.1 ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และระดับ 

จังหวัด ท้ังวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ในวันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ท่ี www.tedet.or.th  
รายละเอียด รางวัล หมายเหตุ 

ระดับประเทศ 

เหรียญทอง 

 
เกียรติบัตร ระดับประเทศ 

  

เหรียญรางวัล 
ชั้น ป.2 - ม.3 
รวมสองวิชา 

ไมเกิน 960 เหรียญ 

เหรียญเงิน 

 

เหรียญทองแดง 

 

ระดับจังหวัด 

 
เกียรติบัตร ระดับจังหวัด 

 
 

สำหรับนักเรียนท่ีได 
คะแนนสูงสุด 3 อันดับ 

แรกของแตละชั้น 

นักเรียนท่ีทำคะแนน
ผานเกณฑท่ีกำหนด 

 

 
 

เกียรติบัตรผานเกณฑท่ี 
กำหนดฉบับดิจิทัล 

นักเรียนท่ีเขารวม 
โครงการ 

 

 
 

เกียรติบัตรเขารวม 
โครงการฉบับดิจิทัล 

 
 
 

http://www.tedet.or.th/
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

7.1.1 รางวัลแยกเปนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยใหรางวัลทุกชั้นป 
7.1.2 รางวัลระดับประเทศ จำนวนเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  

ชั้น ป.2 - ม.3 รวมสองวิชาไมเกิน 960 เหรียญ สำหรับนักเรียนที่ไดคะแนนตามเกณฑ 
ท่ีโครงการกำหนด และนักเรียนตองทำคะแนนไดไมต่ำกวา 70% ของคะแนนเต็ม 

7.1.3 รางวัลระดับจังหวัด สำหรับนักเรียนที ่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแตละชั้น 
และนักเรียนตองทำคะแนนไดไมต่ำกวา 50% ของคะแนนเต็ม 

7.1.4 ประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ไดรับรางวัลเทานั้นโดยไมเปดเผยคะแนนของผูเขาสอบ 
ไมวากรณีใด ๆ 

7.1.5 จัดสงเหรียญรางวัล พรอมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนตนสังกัด 
7.1.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
7.1.7 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7.2 นักเรียนสามารถพิมพเกียรติบัตรดวยตนเองได ที ่ www.tedet.or.th ตั้งแตวันศุกรที ่ 25 
พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป 

7.2.1 นักเรียนทุกคนท่ีเขารวมโครงการ จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมโครงการฉบับดิจิทัล   
7.2.2 นักเรียนท่ีทำคะแนนไดไมต่ำกวา 50% ของคะแนนเต็ม จะไดรับเกียรติบัตรผานเกณฑ 

ท่ีกำหนดฉบับดิจิทัล 

 
 
8. รายงานผลรายบุคคล 
  โครงการ TEDET จะเปดใหดาวนโหลดรายงานผลรายบุคคลฉบับดิจิทัล ทาง www.tedet.or.th 
นักเรียนทุกคนที่เขารวมสอบประเมินสามารถพิมพรายงานผลไดดวยตนเอง ตั้งแตวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 
2565 เปนต นไป โดยใช หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป นรหัสผ ู  ใช  เพ ื ่อเข าพ ิมพ 
รายงานผลรายบคุคล 

 
หมายเหตุ:  กรณีนักเรียนตองการรายงานผลรายบุคคลฉบับพิมพ ใหติดตอฝายประสานงานโครงการ 

TEDET เพ่ือดำเนินการ โดยจะมีคาใชจายในการพิมพและจัดสงวิชาละ 100 บาท 

http://www.tedet.or.th/
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คูมือการสอบประเมินสำหรับนักเรียน 
โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ประจำป 2565 

9. การเตรียมความพรอมกอนการสอบ 
9.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน 
9.2 ดินสอดำ 2B  
9.3 ยางลบ 
 

10. ชองทางการติดตอ  

 
 
 
 
 
 
 




