ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียน
ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดของ การสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญ
รางวัล ดังนี้
1. การสมัคร
1.1 วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
1.2 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วทิ ยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์
1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2558
1.1 นักเรียนชั้น ป.1 - 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.2 นักเรียนชั้น ป.4 - 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 ถ้าสมัครสอบผิดระดับชั้น ถือว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่พิจารณาผลการสอบ
2. มีสัญชาติไทย
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1.4 กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ
www.ipst.ac.th ตามกาหนดการ ดังนี้
กิจกรรม
ลงทะเบียนรับสมัครสอบ
ชาระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจาตัวสอบ
สถานที่สอบ และแก้ไขข้อมูลการสอบ
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
กาหนดการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1

กาหนดการ
1 – 30 สิงหาคม 2558
1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558
1-10 ตุลาคม 2558
15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2558
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
30 ธันวาคม 2558

การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร
สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และ
ปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2558
การเปิด – ปิดระบบการชาระเงิน
สสวท. จะเปิดระบบการชาระเงิน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และปิด
ระบบการชาระเงินในวันที่ 5 กันยายน 2558 ตามเวลาทาการของเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การชาระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th
หรือ www.ipst.ac.th โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ผู้สมัครสอบต้องทาการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่
สาคัญ คือ เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหั ส
ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเลข
ประจาตัวประชาชนได้ การลงทะเบียนอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบนารหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 ที่ได้ทาการ
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยัน
การสมัครสอบ แล้วระบบจะออกใบสมัครให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ
(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF) เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
2) ในกรณี แบบฟอร์ มการช าระเงิน สู ญหายหรื อประสงค์ จะพิมพ์ แบบฟอร์มการช าระเงิ น
ในภายหลัง ให้ ผู้ สมัครสอบเข้าไปที่เมนู “พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ” ทาการเลื อก
ประเภทการสอบ และเลขที่ แบบฟอร์มการชาระเงิน ที่ต้องการจะพิมพ์ กดปุ่มเพื่อพิมพ์
แบบฟอร์มการชาระเงิน
3) นาแบบฟอร์มการชาระเงินที่พิมพ์ออกมาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องชาระเงินเต็มจานวนที่ระบุในแบบฟอร์ม
การชาระเงินห้ามแก้ไขจานวนเงิน
4) ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบ
สถานะการสมัคร” หลังจากชาระเงินแล้ว 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ
เมื่อผู้สมัครสอบได้ทาการชาระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วปฏิบัติดังนี้
1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนย์สอบที่
ทาง สสวท. ได้กาหนดไว้ (เลื อกก่อนมีสิ ทธิ์ก่อน) ภายในวันที่ 7 กันยายน 2558 แล้ ว
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบอีกครั้ง ตาม
กาหนดการที่ระบุไว้ในกาหนดการรับสมัครสอบ
2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ
และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบอีกครั้ง ตามกาหนดการที่ระบุไว้ในกาหนดการรับสมัครสอบ
3) การแก้ไขข้อมูลการสอบ ผู้สมัครสอบที่พ บว่า ข้อ มูล ระดับชั้นและสนามสอบไม่ถูกต้อ ง
ให้ด าเนิน การแก้ไ ข โดยแจ้ง สาขาโอลิม ปิก วิช าการและพัฒ นาอัจ ฉริย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ภายในเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการสมัครสอบ
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
2) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก)
3) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
4) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. กาหนด
หากเกิดปัญหาในการดาเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สสวท. โดยด่วน ทั้งนี้ สสวท. จะ
พิจารณาเฉพาะผู้สมัครสอบที่ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายใน
เวลาที่กาหนดเท่านั้น
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การชาระเงินค่าสมัครสอบ
1) ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา
2) วิธีการชาระเงิน
นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้
ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อใบ ทั้งนี้แบบฟอร์มการ
ชาระเงินต้องไม่มีการแก้ไขจานวนเงิน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการธนาคารจะคืนเอกสาร
ส่ว นบน (ส่ว นที่ 1 ส าหรับผู้ สมัคร) ของแบบฟอร์มการช าระเงิน ให้ผู้ ส มัครสอบไว้เป็น
หลักฐาน กรุณาอย่าทิ้งจนกว่าสถานะการชาระเงินจะเปลี่ยนแปลง
3) หลังจากการชาระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชาระเงินทางเว็บไซต์
http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th หากสถานะการชาระเงินไม่เปลี่ยนแปลง
ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สสวท. โดยด่วน
4) สสวท. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การติดต่อ
ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการดาเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2635-3394
และ 0-2635-3320 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ในวันทาการ หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์
genius@ipst.ac.th
2. การสอบคัดเลือก
2.1 สอบคัดเลือกรอบที่ 1
ผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละไม่เกิน
1,000 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร / สอบ กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
(2) ส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
ผู้สมัครสอบต้องไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจาตัวสอบเท่านั้น หากไม่ไปสอบ
ตามสนามสอบตามที่กาหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ
2) กาหนด วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่สมัครสอบ จะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กาหนดและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบ
ไปแล้ว 30 นาที สาหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
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3) สิ่งที่ต้องนาไปในวันสอบ
(1) บัตรประจาตัวสอบ
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน
(3) ดินสอดา 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ
4) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์
http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th
ทั้งนี้ ระบบการประกาศคะแนนสอบ จะดูได้ 90 วัน นับจากวันประกาศผล
2.2 สอบคัดเลือกรอบที่ 2
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อรับ
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยสสวท. จะคัดไว้ชั้นละประมาณ 100 คนต่อวิชา
มีรายละเอียดของการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป
(2) ต่างจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1 ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้มี
สิทธิ์สอบทราบ
2) กาหนดวันเวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ จะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กาหนดและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบ
ไปแล้ว 30 นาที สาหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์
จะประกาศรางวั ล เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กในวิ ช า
วิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ สสวท. กาหนด จึงจะประกาศเหรียญรางวัล ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบคะแนนได้หลังการสอบภาคปฏิบัติสิ้นสุด
4) การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์)
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ โดยจะนาคะแนน
สอบรอบที่ 2 มารวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติเพื่อจัดลาดับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หากไม่มาสอบภาคปฏิบัติ จะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
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5) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ
ช่วงเดือนมีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่วนกาหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จานวนชั้นละไม่เกิน
1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4. การรับเหรียญรางวัล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในเดือนมีนาคม 2559
ส่วนกาหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป หากไม่สามารถมารับได้ในวันดังกล่าว ให้ แจ้งความจานงค์
ขอรับเหรียญรางวัลได้ในค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนา
อัจ ฉริย ภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 หากเลยช่วงเวลา
ดั งกล่ าว จะต้ องติ ดต่ อขอรั บเหรี ยญรางวั ลโดยตรงกั บสาขาโอลิม ปิก วิช าการและพัฒ นาอัจ ฉริย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
ผู ้ส นใจขอทราบรายละเอีย ดเพิ ่ม เติม ได้ที ่ สาขาโอลิม ปิก วิช าการและพัฒ นาอัจ ฉริย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th
หรือ www.ipst.ac.th
ทั้งนี้การประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น
ส่วนผลการสอบและการวิเคราะห์ ผู้สมัครสอบที่เข้าสอบสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ
www.ipst.ac.th ตามกาหนดเวลาที่แจ้งทางเว็บไซต์ และการพิจารณาของ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

(นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

