ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ประจําปการศึกษา 2563

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงคจะคัดเลือกนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา
2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญรางวัล ดังนี้
1. การสมัคร
1.1 วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1) วิชาวิทยาศาสตร
2) วิชาคณิตศาสตร
1.2 ลักษณะแบบทดสอบ
เปนแบบทดสอบที่ใชภาษาไทย โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใชในการสอบ ดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร ความรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และความรูพื้นฐานในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
วิชาคณิตศาสตร ความรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และความรูพื้นฐานในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
1.3 คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ในปการศึกษา 2563 จนถึงวันสอบ
มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร และ วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หมายเหตุ ถาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1.3 สสวท. จะไมอนุญาตใหเขาสอบและ
ไมพิจารณาผลการสอบ
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1.4 กําหนดการสําหรับผูสมัครสอบ
ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบออนไลนทางเว็บไซต http://test.ipst.ac.th ตามกําหนดการ ดังนี้
กิจกรรม
ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน
ชําระเงิน
หลังจากสมัครสอบและชําระเงินแลว
ขอใหตรวจสอบ “ขอมูลผูสมัครสอบ” หากพบวา
1) ขอมูลสวนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู) ไมถูกตอง
สามารถแกไขขอมูลผูสมัครสอบในระบบเองได หรือ
2) เลขประจําตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา
ระดับชั้น ไมถูกตอง ขอใหดาวนโหลดแบบฟอรมจาก
เว็บไซต http://test.ipst.ac.th แลวสงมายัง
สสวท. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
genius@ipst.ac.th เพื่อดําเนินการแกไข
พิมพบัตรประจําตัวสอบ
กําหนดการสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ขอดูกระดาษคําตอบ
พิมพแบบรายงานผลคะแนนรายบุคคล ทางเว็บไซต
http://test.ipst.ac.th
พิมพเกียรติบัตรนักเรียนที่ผานการคัดเลือกรอบที่ 1
ทางเว็บไซต http://test.ipst.ac.th

กําหนดการ
14 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563
14 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563
14 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2563
หากเกินกําหนดวันดังกลาวจะไมสามารถ
แกไขขอมูลไดในทุกกรณี หากขอมูลไมถูกตอง
ถือวาขาดคุณสมบัติ และ สสวท. จะไม
อนุญาตใหเขาสอบและไมพิจารณาผลการ
สอบ
21 ธันวาคม 2563 – 23 มกราคม 2564
วันเสารที่ 23 มกราคม 2564
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร
13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร
19 กุมภาพันธ 2564
19 – 26 กุมภาพันธ 2564
19 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2564
19 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณและความเหมาะสม
1.4.1 การเปด – ปดระบบรับสมัคร
สสวท. จะเปดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2563
และปดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563
1.4.2 การเปด – ปดระบบการชําระเงิน
สสวท. จะเปดระบบการชําระเงิน ในวันที่ 14 กันยายน 2563 และปดระบบการชําระเงิน
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขเวลาการใหบริการของชองทางการชําระ
เงินในแตละธนาคาร
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1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การชําระเงินคาสมัครสอบ และการติดตอ
1.5.1 วิธีการสมัครสอบ
ผูส มั ครสอบสามารถเขาระบบการรับ สมัครสอบไดทางเว็บ ไซต http://test.ipst.ac.th
โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
ผูสมัครสอบตองทําการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกขอมูลสวนตัวที่สําคัญ
คื อ เลขประจํ าตั ว ประชาชน 13 หลัก และยื น ยั น การลงทะเบี ย น ระบบจะให รหัส ผู ใช งาน และ
รหัสผานแกผูสมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแลว จะไมสามารถแกไขเลขประจําตัวประชาชนได
การลงทะเบียนอยางเดียว ไมถือวาเปนการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ
ผูส มั ค รสอบนํ ารหั ส ผู ใช งาน และ รหั ส ผ าน ที่ ได จ ากระบบในขั้ น ตอนที่ 1 ที่ ได ทํ าการ
ลงทะเบียนเขาสูระบบ (เขาสูระบบไดที่หนาหลักของระบบ) หลังจากเขาสูระบบเรียบรอยแลวให
ดําเนินการดังตอไปนี้
1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยันการ
สมัครสอบ แลวระบบจะออกใบสมัครใหผูสมัครสอบอัตโนมัติ (ใบสมัครสอบจะเปนไฟลนามสกุล
PDF) เมื่อสมัครสอบแลวไมสามารถยกเลิกได
2) ชําระเงินคาสมัครสอบได 3 ชองทาง ตามที่ระบุไวในขอ 1.5.3
3) ผูสมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจายเงินโดยการเขาไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการ
สมัคร” หลังจากชําระเงินแลว 2 วัน
4) การแกไขขอมูลผูสมัครสอบ
4.1) ขอมูลสวนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู) สามารถแกไขขอมูลผูสมัครสอบในระบบเองได
4.2) เลขประจําตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา และระดับชั้น ขอใหดาวนโหลดแบบฟอรม
“แบบคําขอแกไขขอมูลผูสมัครสอบ” จาก เว็บไซต http://test.ipst.ac.th แลวสงไปยัง
ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส genius@ipst.ac.th
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หากเลยกําหนดดังกลาว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลใด ๆ
ไดทั้งสิ้น
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ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ
เมื่อผูสมัครสอบไดทําการชําระเงินและตรวจสอบสถานะการจายเงินเรียบรอยแลว ปฏิบัติดังนี้
1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ใหผูสมัครสอบเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนยสอบที่ทาง สสวท.
กําหนดไว (เลือกกอนมีสิทธิ์กอน) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
หากไมเลือกศูนยสอบภายในเวลาที่กําหนด ระบบจะเลือกศูนยสอบใหอัตโนมัติตามความ
เหมาะสมโดยยึดตามที่อยูของโรงเรียนเปนหลักในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถ
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ หองสอบ และพิมพบัตรประจําตัวสอบ ตามกําหนดการที่
ระบุไวในกําหนดการสําหรับผูสมัครสอบ
2) โรงเรียนในสวนภูมิภาค ใหผูสมัครสอบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ หองสอบ และพิมพ
บัตรประจําตัวสอบ ตามกําหนดการที่ระบุไวในกําหนดการสําหรับผูสมัครสอบ
1.5.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ
1) กรอกขอมูลใหถูกตองตรงตามความเปนจริง
2) สิ่งที่ตองใชในการสมัคร ไดแก เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)
3) ผูสมัครสอบตองดําเนินการสมัครสอบและชําระเงินตามขั้นตอนในระบบเปนรายบุคคล มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิ์สอบ
4) ผูสมัครสอบตองดําเนินการสมัครสอบและชําระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. กําหนด หากเกิด
ปญหาในการดําเนินการใหผูสมัครสอบ ติดตอ สสวท. โดยดวน ทั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาเฉพาะ
ผูสมัครสอบที่ดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในเวลาที่กําหนดเทานั้น
1.5.3 การชําระเงินคาสมัครสอบ
1) คาสมัครสอบ 100 บาทตอวิชา
2) วิธีการชําระเงิน ผูสมัครสามารถชําระเงินได 3 ชองทาง ดังนี้
2.1) ชําระเงินไดที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย โดยนํา
แบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินที่เคานเตอรของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคาร
ทหารไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บคาธรรมเนียม 10 บาท ตอแบบฟอรม
ทั้งนี้แบบฟอรมการชําระเงินตองไมมีการแกไขจํานวนเงิน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชําระ
เงินแลวธนาคารจะคืนเอกสารสวนที่ 1 สําหรับผูสมัครสอบ ของแบบฟอรมการชําระเงินใหผูสมัคร
สอบไวเปนหลักฐาน กรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินไวจนกวาระบบจะยืนยันวาทานไดชําระเงินแลว
โดย สสวท. จะตรวจสอบและพิ จ ารณาการมีสิทธิ์ส อบจากหลักฐานการชําระเงิน ที่ มีชื่อหรือเลข
ประจําตัวประชาชน ตรงกับรายชื่อผูสมัครสอบ และตองชําระเงินภายในชวงเวลาที่กําหนดใหเทานั้น
ในกรณี แบบฟอรมการชําระเงินสู ญหายหรือประสงคจะพิมพ แบบฟอรมการชําระเงิน ใน
ภายหลัง ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เมนู “พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน” ทําการเลือกประเภทการสอบ
และเลขที่แบบฟอรมการชําระเงินที่ตองการจะพิมพ กดปุมเพื่อพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน
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2.2) ชําระเงินไดที่ตู ATM ของธนาคารทหารไทย
2.3) ชําระเงินโดยการสแกน QR Code ผานแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารเกียรตินาคิน
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารทิสโก
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารซิตี้แบงค เอ็น.เอ.
- ธนาคารไทยพาณิชย
3) หลั ง จากการชํ า ระเงิ น ให ผู ส มั ค รสอบเข า มาตรวจสอบสถานะการชํ า ระเงิ น ทางเว็ บ ไซต
http://test.ipst.ac.th หากสถานะการชําระเงินไมเปลี่ยนแปลงภายใน 2 วันทําการ ใหติดตอ
สสวท. โดยดวน
4) สสวท. จะไมคืนเงินคาสมัครสอบ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ ไมรับชําระเงินผานระบบออนไลนอื่น ๆ ในทุกกรณี
1.5.4 การติดตอ
หากมีปญหาในการดําเนินการใด ๆ หรือประสงคจะติดตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สมั ครสอบและการสอบสามารถติ ดตอ สสวท. ได ทางโทรศั พทหมายเลข โทร. 0-2392-4021 ตอ
2202 - 2207 ตั้ ง แต เ วลา 08.30 – 16.30 น. ในวั น ทํ า การ หรื อ ไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
genius@ipst.ac.th
2. การสอบคัดเลือก
2.1 สอบคัดเลือกรอบที่ 1
นักเรียนที่เขาสอบจากทั่วประเทศจะไดรับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิชาละ
ประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดจํานวนไดหากคะแนนของนักเรียนเทากันและการ
พิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนศูนยสอบ กรุงเทพมหานคร
เปนผูกําหนดและประกาศใหผูมีสิทธิ์สอบทราบ
(2) สวนภูมิภาค
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปนผูกําหนดและประกาศใหผูมีสิทธิ์สอบทราบ
นักเรียนตองไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไวในบัตรประจําตัวสอบเทานั้น หากไมไปสอบตาม
สนามสอบตามที่กําหนดจะถือวาเปนการขาดสอบ
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2) กําหนดการ วัน และเวลาสอบ
วันเสารที่ 23 มกราคม 2564
09.00 – 09.15 น.
นักเรียนเขาหองสอบ
09.15 – 09.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร
13.00 – 13.15 น.
นักเรียนเขาหองสอบ
13.15 – 13.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
13.30 – 15.30 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร
นั กเรี ยนจะต องเข าสอบตามวั น และเวลาที่ กํ าหนด สํ าหรั บนั กเรี ยนที่ มาหลั งจากเริ่ มสอบไปแล ว
15 นาที ไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณีใด ๆ และนักเรียนจะออกจากหองสอบไดเมื่อเริ่มสอบไปแลว 30 นาที
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
สสวท. จะประกาศผลการสอบคั ดเลือกในวันที่ 19 กุมภาพั นธ 2564 โดยนั กเรียนสามารถพิ มพ แบบ
รายงานผลคะแนนรายบุ ค คลได ท างเว็ บ ไซต http://test.ipst.ac.th ตั้ งแต วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ ถึ งวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2564
4) การพิมพเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกรอบที่ 1
นั ก เรี ย น ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กจากการส อบ รอบ ที่ 1 สามารถพิ มพ เกี ย รติ บั ตรได ท างเว็ บ ไซต
http://test.ipst.ac.th ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2.2 สอบคัดเลือกรอบที่ 2
นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากการสอบรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง
เหรีย ญเงิน และเหรีย ญทองแดง โดย สสวท. จะคัด ไววิ ชาละประมาณ 100 คน มีรายละเอี ยดของการสอบ
คัดเลือกรอบที่ 2 ดังนี้
1) สถานที่สอบ
(1) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดาราคาม
(2) สวนภูมิภาค
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ของแตละจังหวัดเปนผูกําหนดและประกาศใหผูสอบทราบ
2) กําหนดการ วัน และเวลาสอบ
วันเสารที่ 20 มีนาคม 2564
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.

นักเรียนเขาหองสอบ
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
/09.30 – 11.30 น…
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09.30 – 11.30 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร
13.00 – 13.15 น.
นักเรียนเขาหองสอบ
13.15 – 13.30 น.
กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ
13.30 – 15.30 น.
สอบวิชาวิทยาศาสตร
นั กเรี ยนจะต องเข าสอบตามวั น และเวลาที่ กํ าหนด สํ าหรั บนั กเรี ยนที่ มาหลั งจากเริ่ มสอบไปแล ว
15 นาที ไมอนุญาตใหเขาสอบในทุกกรณี และนักเรียนจะออกจากหองสอบไดเมื่อเริ่มสอบไปแลว 30 นาที
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยจะประกาศรางวัล เหรีย ญทอง เหรีย ญเงิน
และเหรีย ญทองแดง ในวัน ที ่ 9 เมษายน 2564 พรอ มแสดงคะแนนสอบรายบุค คลทางเว็บ ไซต
http://test.ipst.ac.th
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด และ สสวท. ไมอนุญาตใหดูกระดาษคําตอบใน
ทุกกรณี
2.3 ขอปฏิบัติในการสอบ
1) ระเบียบการเขาหองสอบ
1. นักเรียนที่ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
2. นักเรียนที่ไมมีหลักฐานแสดงตนในการเขาหองสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
3. นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
4. นักเรียนที่ไปสายเกิน 15 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. หาม นักเรียนนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบ หากตรวจพบในหองสอบ
จะหมดสิทธิ์สอบทันที
6. หาม นักเรียนนํานาฬิกาที่เปนเครื่องมือสื่อสารเขาหองสอบ สามารถใชนาฬิกาแบบธรรมดาไดเทานั้น
7. การแตงกาย เครื่องแบบนักเรียน หรือนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหแตง
กายสุภาพ
8. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัดในวันสอบ
2) หลักฐานที่ใชแสดงตนในการเขาหองสอบ
1. บัตรประจําตัวสอบ
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน
3) อุปกรณที่อนุญาตใหนําเขาหองสอบ
1. ปากกา ใชสําหรับลงชื่อบนหัวกระดาษคําตอบ
2. ดินสอดํา 2B หรือเขมกวา ใชสําหรับระบายคําตอบที่ตองการเลือก
3. ยางลบ
/3. การสงเสริม…

