
 
 

 
 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 
     

 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
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 และความรู้พ้ืนฐานใน 

    การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
    วิทยาศาสตร์ 

 วิชาคณิตศาสตร์     ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และความรู้พ้ืนฐานใน 
    การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
    คณิตศาสตร์  

 

1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 ก าหนดการส าหรับผู้สมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ 
http://genius.ipst.ac.th ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ 
ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 
ช าระเงิน 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 
หลังจากสมัครสอบและช าระเงินแล้ว 
ขอให้ตรวจสอบ “ข้อมูลผู้สมัครสอบ” หากพบว่า 
1) ข้อมูลส่วนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่) ไม่
ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบในระบบ
เองได้ หรือ 
2) เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา และ
ระดับชั้น ไม่ถูกต้อง ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จาก เว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th หรือ   
http://genius.ipst.ac.th แล้วส่งมายัง สสวท. 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้  

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 
หากเกินก าหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ในทุกกรณี และหากข้อมูลไม่ถูกต้องถือ
ว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบและไม่พิจารณาผลการสอบ 

พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 24 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 
ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562  

09.30 – 11.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
13.30 – 15.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 20 ธันวาคม 2562 
  

 การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร 
  สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ                  
ปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2562 

 การเปิด – ปิดระบบการช าระเงิน  
  สสวท. จะเปิดระบบการช าระเงิน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562  และปิดระบบการช าระเงินในวันที่               
5 กันยายน 2562 เท่านั้น  

 
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การช าระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ 

  1.5.1 วิธีการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์   http://test.ipst.ac.th หรือ   

http://genius.ipst.ac.th โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
 

http://genius.ipst.ac.th/
http://genius.ipst.ac.th/
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 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน 
 ผู้สมัครสอบต้องท าการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญ 

คือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนได้ 
การลงทะเบียนอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบ 
 

 ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบน ารหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 ที่ได้ท าการ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยันการ

สมัครสอบ แล้วระบบจะออกใบสมัครให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ  
(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF) เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

2) พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน แล้วน าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์ออกมาไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องช าระเงินเต็มจ านวนที่ระบุใน
แบบฟอร์มการช าระเงินห้ามแก้ไขจ านวนเงิน 

3) ในกรณีแบบฟอร์มการช าระเงินสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินในภายหลัง 
ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู “พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน” ท าการเลือกประเภทการสอบ และ
เลขที่แบบฟอร์มการช าระเงินที่ต้องการจะพิมพ์ กดปุ่มเพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 

4) ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการ
สมัคร” หลังจากช าระเงินแล้ว 2 วัน 
 

 ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ 
 เมื่อผู้สมัครสอบได้ท าการช าระเงินและตรวจสอบสถานการณ์จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติดังนี้ 

1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนย์สอบที่ทาง 
สสวท. ก าหนดไว้ (เลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562  หากไม่เข้ามาเลือก
ศูนย์สอบในเวลาที่ก าหนด ระบบจะเลือกศูนย์สอบให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมโดยยึด
ตามที่อยู่ของโรงเรียนเป็นหลัก แล้วตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และพิมพ์
บัตรประจ าตัวสอบอีกครั้ง ตามก าหนดการที่ระบุไว้ในก าหนดการส าหรับผู้สมัครสอบ  

2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ และ
พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบอีกครั้ง ตามก าหนดการที่ระบุไว้ในก าหนดการส าหรับผู้สมัครสอบ 

3) การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ  
3.1) ข้อมูลส่วนตัว (เพศ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่) ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบใน

ระบบเองได ้ 
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3.2) เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อโรงเรียน วิชา และระดับชั้น ไม่ถูกต้อง ขอให้ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม “แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ” จาก เว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th หรือ 
http://genius.ipst.ac.th แล้วส่งมายัง ฝ ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท. ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 หากเลยก าหนด
ดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

 

1.5.2 เงื่อนไขการสมัครสอบ 
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
2) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)  
3) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามขั้นตอนในระบบเป็นรายบุคคล มิฉะนั้น

จะไม่มีสิทธิ์สอบ 
4) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. ก าหนด  หากเกิด

ปัญหาในการด าเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สสวท. โดยด่วน ทั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาเฉพาะ
ผู้สมัครสอบที่ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนของการสมัครสอบภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
 

1.5.3 การช าระเงินค่าสมัครสอบ 
  1)   ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา 
  2)   วิธีการช าระเงิน 
      น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุก

สาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อใบ ทั้งนี้แบบฟอร์มการช าระเงิน
ต้องไม่มีการแก้ไขจ านวนเงิน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการธนาคารจะคืนเอกสารส่วนที่ 1 ส าหรับ
ผู้สมัครสอบ ของแบบฟอร์มการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน กรุณาเก็บหลักฐานการ
ช าระเงินไว้จนกว่าระบบจะยืนยันว่าท่านได้ช าระเงินแล้ว สสวท . จะพิจารณาการมีสิทธิ์สอบ
จากหลักฐานการช าระเงินที่มีชื่อการช าระเงินตรงกับรายชื่อผู้สมัครสอบ และต้องช าระเงิน
ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดให้เท่านั้น 

3)   หลังจากการช าระเงิน ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินทางเว็บไซต์             
http://test.ipst.ac.th หรือ http://genius.ipst.ac.th หากสถานะการช าระเงินไม่เปลี่ยนแปลง
ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สสวท. โดยด่วน 

4)   สสวท. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ  ไม่รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์อื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใดท้ังสิ้น 
 

1.5.4 การติดต่อ 
หากมีปัญหาในการด าเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ

สมัครสอบและการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  โทร. 0-2392-4021 ต่อ  
2202-2207 ตั้ งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันท าการ หรือไปรษณี ย์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
genius@ipst.ac.th 

http://genius.ipst.ac.th/
http://test.ipst.ac.th/
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2.  การสอบคัดเลือก  
     2.1 สอบคัดเลือกรอบท่ี 1 

นักเรียนที่เข้าสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละ
ประมาณ 1,000 คนต่อวิชา ทั้งนี ้สามารถปรับเพ่ิมหรือปรับลดจ านวนได้หากคะแนนของนักเรียนเท่ากันและ
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

   1) สถานที่สอบ  
(1) กรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ กรุงเทพมหานคร  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
(2) ส่วนภูมิภาค  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
นักเรียนต้องไปสอบ ณ สนามสอบท่ีระบุไว้ในบัตรประจ าตัวสอบเท่านั้น หากไม่ไปสอบตาม 

สนามสอบตามที่ก าหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ 
2) ก าหนดการ 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 

นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด  ส าหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว              
15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที  
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบท่ี 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 สอบคัดเลือกรอบท่ี 2 
  นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพ่ือรับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดย สสวท. จะคัดไว้ชั้นละประมาณ 100 คนต่อวิชา มีรายละเอียด
ของการสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 ดังนี้ 

 1) สถานที่สอบ 
(1)  กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนดาราคาม  
(2)  ส่วนภูมิภาค  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้สอบทราบ  
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2) ก าหนดการ 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 

นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด  ส าหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว              
15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที  
3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 

สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมคะแนน
สอบรายบุคคล ทางเว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th และ http://genius.ipst.ac.th  

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร์จะประกาศรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง ส าหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ สสวท. ก าหนด 
จึงจะประกาศเหรียญรางวัล ซึ่งสามารถตรวจสอบคะแนนได้หลังการสอบภาคปฏิบัติสิ้นสุด  

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ สสวท. ไม่อนุญาตให้ดูกระดาษค าตอบได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
4) การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) 

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ โดยจะน าคะแนนสอบ
ทั้ง 2 รอบ มารวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติเพ่ือจัดล าดับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หากไม่มาสอบภาคปฏิบัติ จะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
5) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ 

  สสวท. จะจัดสอบภาคปฏิบัติช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
กรุงเทพมหานคร ส่วนก าหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

 2.3 ข้อปฏิบัติในการสอบ 
1) ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

1. นักเรียนที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
2. นักเรียนที่ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 
3. นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. นักเรียนที่ไปสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

 






