ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2562 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญรางวัล ดังนี้
1. การสมัคร
1.1 วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
1.2 ลักษณะแบบทดสอบ
เป็นแบบทดสอบที่ใช้ภาษาไทย โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์
1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2562
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ ถ้าสมัครสอบผิดระดับชั้น ถือว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ
ไม่พิจารณาผลการสอบ
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1.4 กาหนดการสาหรับผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ
http://genius.ipst.ac.th ตามกาหนดการ ดังนี้
กิจกรรม
ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์
ชาระเงิน
หลังจากสมัครสอบและชาระเงินแล้ว
ขอให้ตรวจสอบ “ข้อมูลผู้สมัครสอบ” หากพบว่า
1) ข้อมูลส่วนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่) ไม่
ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบในระบบ
เองได้ หรือ
2) เลขประจาตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา และ
ระดับชั้น ไม่ถูกต้อง ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จาก เว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ
http://genius.ipst.ac.th แล้วส่งมายัง สสวท.
เพื่อดาเนินการแก้ไขให้
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
กาหนดการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

กาหนดการ
1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
หากเกินกาหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ในทุกกรณี และหากข้อมูลไม่ถูกต้องถือ
ว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบและไม่พิจารณาผลการสอบ

24 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
20 ธันวาคม 2562

การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร
สสวท. จะเปิ ด ระบบการรับ สมัครสอบ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวัน ที่ 1 สิงหาคม 2562 และ
ปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2562
การเปิด – ปิดระบบการชาระเงิน
สสวท. จะเปิดระบบการชาระเงิน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และปิดระบบการชาระเงินในวันที่
5 กันยายน 2562 เท่านั้น
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การชาระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ
1.5.1 วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ
http://genius.ipst.ac.th โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ผู้สมัครสอบต้องทาการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สาคัญ
คือ เลขประจ าตัว ประชาชน 13 หลั ก และยืนยันการลงทะเบี ยน ระบบจะให้ รหั ส ผู้ ใช้งาน และ
รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเลขประจาตัวประชาชนได้
การลงทะเบียนอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบน ารหั ส ผู้ ใช้ งาน และ รหั ส ผ่ าน ที่ ได้ จ ากระบบในขั้ น ตอนที่ 1 ที่ ได้ ท าการ
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยันการ
สมัครสอบ แล้วระบบจะออกใบสมัครให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ
(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF) เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
2) พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงิน แล้วนาแบบฟอร์มการชาระเงินที่พิมพ์ออกมาไปชาระเงินที่ เคาน์เตอร์
ของ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ได้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ โดยต้ อ งช าระเงิน เต็ ม จานวนที่ ระบุ ใน
แบบฟอร์มการชาระเงินห้ามแก้ไขจานวนเงิน
3) ในกรณีแบบฟอร์มการชาระเงินสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินในภายหลัง
ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู “พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน” ทาการเลือกประเภทการสอบ และ
เลขที่แบบฟอร์มการชาระเงินที่ต้องการจะพิมพ์ กดปุ่มเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน
4) ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการ
สมัคร” หลังจากชาระเงินแล้ว 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ
เมื่อผู้สมัครสอบได้ทาการชาระเงินและตรวจสอบสถานการณ์จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติดังนี้
1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนย์สอบที่ทาง
สสวท. กาหนดไว้ (เลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 หากไม่เข้ามาเลือก
ศูนย์สอบในเวลาที่กาหนด ระบบจะเลือกศูนย์สอบให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมโดยยึด
ตามที่อยู่ของโรงเรียนเป็นหลัก แล้วตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และพิมพ์
บัตรประจาตัวสอบอีกครั้ง ตามกาหนดการที่ระบุไว้ในกาหนดการสาหรับผู้สมัครสอบ
2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ
พิมพ์บัตรประจาตัวสอบอีกครั้ง ตามกาหนดการที่ระบุไว้ในกาหนดการสาหรับผู้สมัครสอบ
3) การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ
3.1) ข้อมูลส่วนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่) ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบใน
ระบบเองได้
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3.2) เลขประจาตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา และระดับชั้น ไม่ถูกต้อง ขอให้ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม “แบบคาขอแก้ไขข้อมูล ผู้ สมัครสอบ” จาก เว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ
http://genius.ipst.ac.th แล้ ว ส่ ง มายั ง ฝ่า ยโอลิม ปิก วิช าการและอัจ ฉริย ภาพ สสวท. ทาง
ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ genius@ipst.ac.th ภายในวั นที่ 10 กั นยายน 2562 หากเลยก าหนด
ดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น
1.5.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
2) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก)
3) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิ์สอบ
4) ผู้สมัครสอบต้องดาเนินการสมัครสอบและชาระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. กาหนด หากเกิด
ปัญหาในการดาเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สสวท. โดยด่วน ทั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาเฉพาะ
ผู้สมัครสอบที่ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
1.5.3 การชาระเงินค่าสมัครสอบ
1) ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา
2) วิธีการชาระเงิน
นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุก
สาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อใบ ทั้งนี้แบบฟอร์มการชาระเงิน
ต้องไม่มีการแก้ไขจานวนเงิน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการธนาคารจะคืน เอกสารส่วนที่ 1 สาหรับ
ผู้สมัครสอบ ของแบบฟอร์มการชาระเงินให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน กรุณาเก็บหลักฐานการ
ชาระเงินไว้จนกว่าระบบจะยืนยันว่าท่านได้ชาระเงินแล้ว สสวท. จะพิจารณาการมีสิทธิ์สอบ
จากหลักฐานการชาระเงินที่มีชื่อการชาระเงินตรงกับรายชื่อผู้ สมัครสอบ และต้องชาระเงิน
ภายในช่วงเวลาที่กาหนดให้เท่านั้น
3) หลั ง จากการช าระเงิ น ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า มาตรวจสอบสถานะการช าระเงิ น ทางเว็ บ ไซต์
http://test.ipst.ac.th หรือ http://genius.ipst.ac.th หากสถานะการชาระเงินไม่เปลี่ยนแปลง
ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สสวท. โดยด่วน
4) สสวท. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ ไม่รับชาระเงินผ่านระบบออนไลน์อื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
1.5.4 การติดต่อ
หากมีปัญหาในการดาเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สมัครสอบและการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. 0-2392-4021 ต่อ
2202-2207 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 – 16.30 น. ในวั น ท าการ หรื อ ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
genius@ipst.ac.th
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2. การสอบคัดเลือก
2.1 สอบคัดเลือกรอบที่ 1
นักเรียนที่เข้าสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละ
ประมาณ 1,000 คนต่อวิชา ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดจานวนได้หากคะแนนของนักเรียนเท่ากันและ
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
(2) ส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ
นักเรียนต้องไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจาตัวสอบเท่านั้น หากไม่ไปสอบตาม
สนามสอบตามที่กาหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ
2) กาหนดการ วัน และเวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 09.15 น.
นักเรียนเข้าห้องสอบ
09.15 – 09.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 13.15 น.
นักเรียนเข้าห้องสอบ
13.15 – 13.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
13.30 – 15.30 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
นั กเรี ยนจะต้ องเข้ าสอบตามวันและเวลาที่ ก าหนด ส าหรับนั กเรียนที่ มาหลั งจากเริ่มสอบไปแล้ ว
15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนสามารถพิมพ์แบบรายงาน
ผลคะแนนรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ http://genius.ipst.ac.th โดยคะแนนสอบจะ
คงอยู่ในระบบการประกาศผลสอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2.2 สอบคัดเลือกรอบที่ 2
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อรับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดย สสวท. จะคัดไว้ชั้นละประมาณ 100 คนต่อวิชา มีรายละเอียด
ของการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดาราคาม
(2) ส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้สอบทราบ
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2) กาหนดการ วัน และเวลาสอบ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
09.00 – 09.15 น.
นักเรียนเข้าห้องสอบ
09.15 – 09.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 13.15 น.
นักเรียนเข้าห้องสอบ
13.15 – 13.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
13.30 – 15.30 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร์
นั กเรี ยนจะต้ องเข้ าสอบตามวันและเวลาที่ ก าหนด ส าหรับนั กเรียนที่ มาหลั งจากเริ่มสอบไปแล้ ว
15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมคะแนน
สอบรายบุคคล ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th และ http://genius.ipst.ac.th
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์ จะประกาศรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง สาหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ สสวท. กาหนด
จึงจะประกาศเหรียญรางวัล ซึ่งสามารถตรวจสอบคะแนนได้หลังการสอบภาคปฏิบัติสิ้นสุด
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ สสวท. ไม่อนุญาตให้ดูกระดาษคาตอบได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์)
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ โดยจะนาคะแนนสอบ
ทั้ง 2 รอบ มารวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติเพื่อจัดลาดับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
หากไม่มาสอบภาคปฏิบัติ จะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ
สสวท. จะจัดสอบภาคปฏิบัติช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร ส่วนกาหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.3 ข้อปฏิบัติในการสอบ
1) ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1. นักเรียนที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. นักเรียนที่ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. นักเรียนที่ไปสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

