
 
 

  
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ประจ าปีการศึกษา 2557 

     
 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียน
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี 
การศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดของ การสมัคร  การสอบคัดเลือก  การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญ
รางวัล  ดังนี้ 
 
1.  การสมัคร 

1.1 วิชาที่รับสมัคร 
  รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ 

1. วิชาวิทยาศาสตร์ 
2. วิชาคณิตศาสตร์ 

 
1.2 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 
วิชาวิทยาศาสตร์     ความรู้วทิยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานใน 

    การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
    วิทยาศาสตร์ 

 วิชาคณิตศาสตร์     ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที ่6 และความรู้พ้ืนฐานใน 
    การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
    คณิตศาสตร์  
 

1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2557 

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 ก าหนดการรับสมัคร 

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ 
www.ipst.ac.th ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 

กิจกรรม ก าหนดการ 
ลงทะเบียนรับสมัครสอบ 1 – 30 สิงหาคม 2557 
ช าระเงิน 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 
ประกาศรายชื่อ เลขประจ าตัวสอบ 
และสถานที่สอบ 

1 ตุลาคม 2557 

พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2557  
ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  

09.30 – 11.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 30 ธันวาคม 2557 
  

  การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร 
  สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และ
ปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2557 

  การเปิด – ปิดระบบการช าระเงิน  
  สสวท. จะเปิดระบบการช าระเงิน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และปิด
ระบบการช าระเงินในวันที่ 5 กันยายน 2557 ตามเวลาท าการของเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

 
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การช าระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ 

  วิธีการสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th 

หรือ www.ipst.ac.th โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน 

 ผู้สมัครสอบต้องท าการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัวที่
ส าคัญ คือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหัส
ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเลข
ประจ าตัวประชาชนได้ การลงทะเบียนอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบ 

 ขั้นตอนที่ 2 สมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบน ารหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากระบบในขั้นตอนที่ 1 ที่ได้ท าการ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบได้ที่หน้าหลักของระบบ) หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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1) สมัครสอบ โดยการไปที่เมนู “สมัครสอบ” เลือกวิชาที่จะสมัครสอบ ระดับชั้น และ ยืนยัน

การสมัครสอบ แล้วระบบจะออกใบสมัครให้ผู้สมัครสอบอัตโนมัติ  
(ใบสมัครสอบจะเป็นไฟล์นามสกุล PDF) เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

2) ในกรณีแบบฟอร์มการช าระเงินสูญหายหรือประสงค์จะพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินใน
ภายหลัง ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เมนู “พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน” ท าการเลือกประเภท
การสอบ และเลขที่แบบฟอร์มการช าระเงินที่ต้องการจะพิมพ์ กดปุ่มเพ่ือพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงิน 

3) น าแบบฟอร์มการช าระเงินที่พิมพ์ออกมาไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องช าระเงินเต็มจ านวนที่ระบุในแบบฟอร์ม
การช าระเงินห้ามแก้ไขจ านวนเงิน 

4) ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินโดยการเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบ
สถานะการสมัคร” หลังจากช าระเงินแล้ว 2 วัน 

 ขั้นตอนที่ 3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ 
 เมื่อผู้สมัครสอบได้ท าการช าระเงินและตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วปฏิบัติดังนี้ 

1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาเลือกสนามสอบตามรายชื่อศูนย์สอบที่
ทาง สสวท. ได้ก าหนดไว้ (เลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อน) แล้วตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ สถานที่สอบ 
ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบอีกครั้ง ตามก าหนดการที่ระบุไว้ในก าหนดการรับ
สมัครสอบ 

2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ 
และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบอีกครั้ง ตามก าหนดการที่ระบุไว้ในก าหนดการรับสมัครสอบ 

เงื่อนไขการสมัครสอบ 
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
2) สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)  
3) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามข้ันตอนในระบบเป็นรายบุคคล 

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
4) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามวันและเวลาที่ สสวท. ก าหนด  

หากเกิดปัญหาในการด าเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อ สสวท. โดยด่วน ทั้งนี้ สสวท. จะ
พิจารณาเฉพาะผู้สมัครสอบที่ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายใน
เวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
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การช าระเงินค่าสมัครสอบ 

  1)  ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา 
  2)  วิธีการช าระเงิน 
      น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้

ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อใบ โดยแบบฟอร์มการ
ช าระเงินต้องไม่มีการแก้ไขจ านวนเงิน ธนาคารจะคืนเอกสารส่วนบน (ส่วนที่ 1 ส าหรับ
ผู้สมัคร) ของแบบฟอร์มการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน  

3) หลังจากการช าระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินทาง 
เว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th หากสถานะการช าระเงิน 
ไม่เปลี่ยนแปลง ภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สสวท. โดยด่วน 

4)  สสวท. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
การติดต่อ 

ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการด าเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2635-3394 
และ 0-2635-3320 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ในวันท าการ หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ 
genius@ipst.ac.th 

 
2.  การสอบคัดเลือก  
     2.1 สอบคัดเลือกรอบท่ี 1 

ผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกไว้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละไม่เกิน 
1,000 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้ 

   1) สถานที่สอบ  
(1) กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการโรงเรียนศูนย์สมัคร / สอบ กรุงเทพมหานคร  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
(2) ส่วนภูมิภาค  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
   ผู้สมัครสอบต้องไปสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจ าตัวสอบเท่านั้น 

2) ก าหนด วัน เวลาสอบ 
  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 09.30 – 11.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ 

    13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
3) สิ่งท่ีต้องน าไปในวันสอบ 

(1) บัตรประจ าตัวสอบ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน 
(3) ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ 
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4) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 
         สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์   
http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th    

    2.2 สอบคัดเลือกรอบท่ี 2 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2  เพ่ือรับ

รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง คัดไว้ชั้นละประมาณ 100 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียด
ของการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ดังนี้ 

  1) สถานที่สอบ 
(1)  กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแจ้ง 

ให้ทราบต่อไป 
(2)  ต่างจังหวัด  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

เขต 1 ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มี 
สิทธิ์สอบทราบ  

2) ก าหนดวันเวลาสอบ 
  วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
      13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์  
   นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ จะต้องเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนดและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบ 

ไปแล้ว 30 นาที ส าหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3) การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 
   สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2  ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

ทางเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th   นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในวิชา
คณิตศาสตร์ จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง ส าหรับนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติตามท่ี สสวท. ก าหนด จึงจะมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล 

4) สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติโดยจะน าคะแนน 

สอบรอบท่ี 2 มารวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติเพ่ือจัดล าดับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง   

5) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคปฏิบัติ 
  ช่วงเดือนมีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีค่ณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร ส่วนก าหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  






