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ค ำช้ีแจง 
 
  การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
จะคัดเลือกนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทุกสังกัดทั่ว
ประเทศ ส าหรับการด าเนินการคัดเลือกนั้น   มีการท างานหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการรับสมัครและการสอบคัดเลือกรอบที ่ 1 ดังนั ้น เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน ด าเนินไปด้วยความสะดวก ถูกต้อง  เรียบร้อย และเป็นไป
ในแนวเดียวกัน  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานการรับ
สมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (การสอบคัดเลือกรอบที่ 1) เล่มนี้ขึ้น 
  คู่มือการด าเนินงานเล่มนี้  ได้รวบรวมรายละเอียดและแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ 
ตลอดจนการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาและท าความเข้าใจ  
ในแนวปฏิบัติแต่ละขั้นตอนที่ได้อ้างถึงเอกสารหรือแบบรายงาน ส าหรับรายละเอียดและเอกสารการรับ
สมัครสอบ สสวท. ได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
  สสวท. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา  ณ ที่นี ้  หากมี         
ข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207 โทรสาร 0-2381-4044           
ในเวลาราชการ 
 
 
            

               ฝ่ำยโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์          
           สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ก ำหนดกำรด ำเนินงำน  
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

กิจกรรม ก ำหนดเวลำ สถำนที่/หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ลงทะเบียนและสมัครสอบออนไลน์ 
 

1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 นักเรียน / โรงเรียน 

ช าระเงิน 
(เฉพาะนักเรียนในกรุงเทพฯ ต้องเลือกสนาม
สอบหลังช าระเงินไปแล้ว 2 วัน) 

1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 เคาน์เตอร์ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ 

แก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ  1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 นักเรียน / โรงเรียน 
ก าหนดสนามสอบและจัดห้องสอบ 14 – 24 กันยายน 2561 สพป. / ศูนย์ฯ กทม. / สสวท. 
ตรวจสอบรายชื่อสนามสอบ 27 – 29 กันยายน 2561 สพป. / นักเรียน / โรงเรียน 
พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2561  สพป. / ศูนย์ฯ กทม. 
พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2561  นักเรียน / โรงเรียน / สพป. /  

ศูนย์ฯ กทม. 
สอบคัดเลือกรอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

09.30 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ 
13.30 – 15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ 

สนามสอบทั่วประเทศ 
สพป. / ศูนย์ฯ กทม. 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 21 ธันวาคม 2561 สสวท.  
ขอดูกระดาษค าตอบ 22 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 สสวท. 
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 19 มกราคม 2562 สพป. เขต 1 / โรงเรียนที่เป็น

สนามสอบในกรุงเทพฯ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 2562 สสวท. / สพป. / โรงเรียนที่มี

นักเรียนเข้าสอบ 
ส่งเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
รอบท่ี 1 

มกราคม – มีนาคม 2562 สสวท. 

ส่งสื่อให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 มีนาคม 2562 สสวท. 
สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) มีนาคม 2562 สสวท. 
มอบเหรียญรางวัล มีนาคม 2562 สสวท. 
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมษายน – พฤษภาคม 2562 สสวท. 
 
หมำยเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

 



 
 

 
 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2561 
     

 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 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 2561 
1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ  
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
2. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 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 2561 
ช าระเงิน 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 
หลังจากสมัครสอบและช าระเงินแล้ว 
ขอให้ตรวจสอบ “ข้อมูลผู้สมัครสอบ”  
หากพบว่าไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
สอบในระบบเองได้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จาก เว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th หรือ   
http://genius.ipst.ac.th แล้วส่งมายัง สสวท. 
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้  

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 
หากเกินก าหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ในทุกกรณี และหากข้อมูลไม่ถูกต้องถือ
ว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบและไม่พิจารณาผลการสอบ 

ตรวจสอบรายชื่อสนามสอบ 27 – 29 กันยายน 2561 
พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ 25 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2561  
ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  

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

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 21 ธันวาคม 2561 
  

 การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร 
  สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และปิด
ระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2561 

 การเปิด – ปิดระบบการช าระเงิน  
  สสวท. จะเปิดระบบการช าระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561  และปิดระบบ
การช าระเงินในวันที่ 5 กันยายน 2561 ตามเวลาท าการของเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 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 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน 

 ผู้สมัครสอบต้องท าการลงทะเบียน (เลือกเมนู “ลงทะเบียน”) กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญ 
คือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะให้รหัสผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านแก่ผู้สมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข 
เลขประจ าตัวประชาชนได้ การลงทะเบียนอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบ 

http://genius.ipst.ac.th/
http://genius.ipst.ac.th/
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 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 7 กันยายน 2561  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 ผู้สมัครสอบที่พบว่า “ข้อมูลผู้สมัครสอบ” ไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการ
แก้ไขตามแบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ แล้วส่งคืนมายัง  
ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  genius@ipst.ac.th ภายในวันที่  10 กันยายน 2561 หากเลยก าหนด
ดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
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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://test.ipst.ac.th/
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2.  การสอบคัดเลือก  
     2.1 สอบคัดเลือกรอบท่ี 1 

นักเรียนที่เข้าสอบจากทั่วประเทศจะได้รับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ชั้นละ
ประมาณ 1,000 คนต่อวิชา โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้ 

   1) สถานที่สอบ  
(1) กรุงเทพมหานคร  ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ กรุงเทพมหานคร  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
(2) ส่วนภูมิภาค  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ 
นักเรียนต้องไปสอบ ณ สนามสอบท่ีระบุไว้ในบัตรประจ าตัวสอบเท่านั้น หากไม่ไปสอบตามสนาม

สอบตามที่ก าหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ 
2) ก าหนดการ วัน และเวลาสอบ 

  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  
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. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยนักเรียนสามารถ               
พิมพ์แบบรายงานผลคะแนนรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ http://genius.ipst.ac.th  
  ทั้งนี้ คะแนนสอบจะคงอยู่ในระบบการประกาศผลสอบเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันประกาศผล 

 
    2.2 สอบคัดเลือกรอบท่ี 2 

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพ่ือรับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดย สสวท. จะคัดไว้ชั้นละประมาณ 100 คนต่อวิชา มี
รายละเอียดของการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ดังนี้ 

 1) สถานที่สอบ 
(1)  กรุงเทพมหานคร  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
(2)  ส่วนภูมิภาค  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้สอบทราบ  
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2) ก าหนดการ วัน และเวลาสอบ 
  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 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 2 

 สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
ทางเว็บไซต์   http://test.ipst.ac.th และ  http://genius.ipst.ac.th นักเรียนที่ ได้รับคัดเลือกในวิชา
คณิตศาสตร์  จะประกาศรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ส าหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ในวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ ตามที่ สสวท. ก าหนด จึงจะประกาศเหรียญรางวัล ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบคะแนนได้หลังการสอบภาคปฏิบัติสิ้นสุด 
4) การสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) 

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

  ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  
ส่วนก าหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

    2.3 ข้อปฏิบัติในการสอบ 
1) ระเบียบการเข้าห้องสอบ 

1. นักเรียนที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
2. นักเรียนที่ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 
3. นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. นักเรียนที่ไปสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
5. ห้าม นักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ 

จะหมดสิทธิ์สอบทันที   
6. ห้าม นักเรียนน านาฬิกาที่เป็นเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ สามารถใช้นาฬิกาแบบธรรมดาได้

เท่านั้น 
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รายช่ือโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียน 
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
______________________ 

  

หมายเหตุ   แต่ละศูนย์สอบฯ รับนักเรียนเข้าสอบได้จ านวนจ ากัด  หากศูนย์สอบฯ ใดมีผู้สมัครสมัครสอบเลือกที่นั่ง
เต็มจ านวนแล้ว  นักเรียนจะต้องเลือกสอบในศูนยส์อบฯ อ่ืน ๆ ตามรายชื่อข้างต้นต่อไป    

 

 

ที ่ โรงเรียน ที่ต้ัง แขวง เขต รหัส 
หมายเลข 

โทรศัพท์ โทรสาร 
1 กรพิทักษ์ ถนนบางบอน 3 หนองแขม หนองแขม 10160 0-2806-4156-7 0-2806-6169 
2 ดาราคาม ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย 10110 0-2391-2422 0-2381-4265 
3 ทุ่งมหาเมฆ ถนนอาคารสงเคราะห์ ทุ่งวัดดอน สาทร 10120 0-2286-1748 0-2287-3240 
4 บ้านบางกะป ิ ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ 10240 0-2733-7811 0-2728-6012 
5 บ้านหนองบอนฯ ถนนสุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ 10260 0-2393-0308 0-2383-8805 
6 ประชานิเวศน ์ ซ.10 ถนนเทศบาลรัง

รักษ์เหนือ     
ลาดยาว จตุจักร 10900 0-2588-4028  0-2588-4321 

7 ประถมทวีธาภเิศก ถนนวังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ 10600 0-2465-3300 
0-2465-3010 

0-2466-6990 

8 ปราโมชวิทยารามอินทรา ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย ์ บางเขน 10220 0-2521-0386 02-970-6263 
9 พญาไท ถนนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทว ี 10400 0-2354-5251 0-2354-5277 
10 ราชวินิต ถนนราชสีมา ดุสิต ดุสิต 10300 0-2281-2156 0-2282-9828 
11   ราชวินิตประถมบางแค ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ ภาษีเจรญิ 10160 0-2413-0607 

ต่อ 11 
0-2413-1699 

12 วัดบางปะกอก ซอยสุขสวสัดิ์ 19 บางปะกอก ราษฎร์บรูณะ 10140 0-2427-2607 0-2428-1984 
13 วัดประยุรวงศาวาส ถนนเทศบาลสาย 1 วัดกัลยา ธนบุรี 10600 0-2465-2860 0-2466-2001 
14 วัดพลับพลาชัย ถนนไมตรีจิตต ์ ป้อมปราบฯ ป้อมปราบฯ 10100 0-2224-7635 0-2224-2637 
14 โสมาภาพัฒนา ถ.พระยาสุเรนทร์ 35  

(รามอินทรา 109) 
บางชัน คลองสามวา 10510 0-2175-3100 0-2175-3095 

16 อนุบาลวัดนางนอง ถนนวุฒากาศ บางค้อ จอมทอง 10150 0-2468-2653 0-2876-3236 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 
 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
และ ผู้อ านวยการโรงเรียนศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 

 

  
เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครจาก สสวท. แล้ว ขอความร่วมมือดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          
ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

2. แต่งตั้งกรรมการจัดการข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์ ด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบ ก าหนดสนามสอบ
หรือประสานงานที่สนามสอบ จ านวน 1 คน     

3. แต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบ เพ่ือด าเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย 
3.1 ประธานอ านวยการสอบคัดเลือกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียน 

 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 1 คน 
3.2 รองประธานอ านวยการสอบคัดเลือกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียน 
      ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 1 คน 
3.3  กรรมการกลาง ณ สนามสอบ 

จ านวนกรรมการกลางขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ โดยก าหนด กรรมการกลาง 1 คน ต่อ
จ านวนนักเรียนสมัครสอบ 400 คน 

3.4  กรรมการคุมสอบ 
จ านวนกรรมการคุมสอบจะขึ้นอยู่กับจ านวนห้องสอบ โดยให้พิจารณาจากวิชาที่มีจ านวนห้องสอบ
มากที่สุด การจัดห้องสอบให้จัด 35 คน ต่อ 1 ห้อง ก าหนดให้มีกรรมการคุมสอบ ห้องสอบละ 2 
คน แต่ถ้าห้องสอบใดมีผู้สมัครสอบ 5 – 18  คน ให้มีกรรมการคุมสอบ 1 คน  ถ้ามีผู้สมัครสอบ
น้อยกว่า 5 คน ให้กรรมการกลางเป็นผู้คุมสอบ 

3.5  กรรมการส่งข้อสอบ 
  กรุงเทพมหานคร   จัดกรรมการส่งข้อสอบ  1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน    
 ส่วนภูมิภาค    ขอให้กรรมการกลาง  ณ สนามสอบ เป็นผู้ด าเนินการ 

3.5   นักการภารโรง ก าหนดนักการ 1 คน ต่อห้องสอบ 6 ห้องในหนึ่งวัน (พิจารณาจากวิชาที่มีจ านวน
ห้องสอบรวมกันมากท่ีสุด) 

4. ประกาศชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ การก าหนดโรงเรียนที่เป็นสนามสอบให้เลือกโรงเรียนในสังกัดของรัฐ  
โดยจัดท าประกาศสถานที่สอบในระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว แจ้งกรรมการกลาง ณ สนามสอบ และแจ้งให้
โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบทราบ 

5. ด าเนินการด้านการสอบและค่าด าเนินการสอบ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสอบ ค่าใช้สถานที่ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
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5.1 สสวท. จะเป็นผู้ค านวณค่าด าเนินการสอบจากจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ แล้วส่งค่าด าเนินการ
สอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียนศูนย์สอบ กทม. โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารตามท่ีแจ้งไว้กับ สสวท. ก่อนวันสอบคัดเลือกรอบที่ 1 (ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2561)  

      5.2  เมื่อได้รับเงินแล้วขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียนศูนย์สอบ กทม.         
            ออกใบเสร็จรับเงิน (ดังตัวอย่างในหน้า 19) เท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับ แล้วส่งคืน สสวท. ภายใน                  
           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS หรือน าส่งด้วยตนเองเท่านั้น 
      5.3  ค่าด าเนินการสอบที่ สสวท.  ส่งมาให้นั้นจะต้องด าเนินการผ่านการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที ่
 การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียน โดยการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย 
 ของ สสวท. ซึ่งจะส่งไปพร้อมกับรายละเอียดการโอนค่าด าเนินการสอบ หรือตามระเบียบของ 
 กระทรวงการคลัง 

6. มอบหมายการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบกับกรรมกลาง ณ สนามสอบ หรือกรรมการรับ – ส่ง
ข้อสอบและกระดาษค าตอบ ให้เป็นไปตามเวลาที่ สสวท. ก าหนด ทั้งนี้ให้ส่งกระดาษค าตอบกลับไปยัง 
สสวท. ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หากเกินก าหนด 
สสวท. จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการจัดการสอบ 

7. เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบท้ังหมดไว้ก่อน หลังจากส่งกระดาษค าตอบกลับมายัง สสวท. 
ภายในเวลาที่ก าหนดแล้วจนกว่าจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์
ให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

8. จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบก่อนการสอบและ
ให้กรรมการทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
โปร่งใสไม่มีการทุจริตในการสอบ 
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แนวปฏิบัติส าหรับกรรมการจัดการข้อมูลในระบบสมัครออนไลน์และก าหนดสนามสอบ 
หรือผูป้ระสานงานที่สนามสอบ 

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียนศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร 
 

 
1. ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดส่งรายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการสนามสอบและส่ง

กระดาษค าตอบพร้อมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ 
โรงเรียนศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร  ให้ สสวท. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

2. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงาน ในระบบรับสมัคร 
3. ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลการสมัครสอบ ในระบบออนไลน์ให้ถูกต้อง ดูรายละเอียดและขั้นตอนการ

ด าเนินการในเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th หรือ http://genius.ipst.ac.th  
4. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสนามสอบ ตามที่ สสวท. จัดห้องสอบในระบบออนไลน์ไว้ให้ทุกสนามสอบแล้ว 

โดยสามารถก าหนดสนามสอบได้ในวันที่ 14 – 24 กันยายน 2561 และสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับสนามสอบได้ในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง สสวท. แก้ไขภายในวันที่ 26 
กันยายน 2561 เพ่ือ สสวท. จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

5. พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบทั้งหมด จากระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 
2561 เอกสาร ได้แก่  

6.1 บัตรประจ าตัวสอบหรือป้ายชื่อ-เลขประจ าตัวสอบส าหรับจัดที่นั่ง/ห้องสอบ      
6.2 ใบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ   
6.3 รายงานการจัดที่นั่งสอบ   
6.4 ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ    

6. ส่งเอกสารตามข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อ านวยการโรงเรียนศูนย์
สอบกรุงเทพมหานคร เพ่ือเตรียมการและด าเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

7. หาก สพป. มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบหลังจากวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
8.1 แจ้ง สสวท. ทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ให้ถูกต้อง 
8.2  ประสานงานกับโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบเพ่ือจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสนามสอบให้ 
      นักเรียนทราบ
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แนวปฏิบัติส าหรับประธานอ านวยการสอบ และ รองประธานอ านวยการสอบ 
 

 
1. เมื่อได้รับกล่องข้อสอบและกล่องกระดาษค าตอบแล้ว ขอให้ประธานอ านวยการสอบ  หรือ รองประธาน

อ านวยการสอบ พร้อมด้วยกรรมการกลาง ด าเนินการเปิดกล่องเพ่ือตรวจนับซองข้อสอบและซอง
กระดาษค าตอบให้ตรงกับแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยไม่เปิดซองข้อสอบและซองกระดาษค าตอบ    

   หากตรวจนับแล้วพบว่าจ านวนซองข้อสอบและซองกระดาษค าตอบไม่ตรงตามจ านวนห้องสอบที่จัด
ไว้ ขอให้ท่านแจ้งกลับมายัง สสวท . โดยด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 2202 – 2207 ภายใน
วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ขอให้ท่านปิดผนึกกล่องข้อสอบและกล่อง
กระดาษค าตอบดังกล่าวไว้เหมือนเดิม แล้วน าเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือเตรียมสอบในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 
2561  

2. ก ากับดูแลการจัดเตรียมสนามสอบ การจัดห้องสอบ ก่อนวันสอบ 
3. ก ากับดูแลการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องในการส่งกระดาษค าตอบคืน สสวท. 
5. ก ากับดูแลการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ ให้เป็นไปตามเวลาที่  สสวท. ก าหนด ทั้งนี้ให้ส่ง

กระดาษค าตอบกลับมายัง สสวท. ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
หลัก หากเกินก าหนด สสวท. จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม
ในการจัดการสอบ 
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แนวปฏิบัติส าหรับกรรมการกลาง ณ สนามสอบ 
 

 

1. ดูแลให้นักการภารโรงจัดห้องสอบตามแบบรายงานการจัดที่นั่งสอบ และติดบัตรประจ าตัวสอบส่วนของสนาม
สอบบนโต๊ะที่นั่งสอบให้เรียบร้อยก่อนวันก าหนดสอบ 

2. ติดประกาศเรื่องสถานที่สอบฯ ที่ป้ายประกาศหน้าโรงเรียน และติดเลขท่ีห้องสอบหน้าห้องสอบ 
3. พิจารณาในกรณีที่มีความจ าเป็นที่คณะกรรมการต้องตัดสินใจในเรื่องนักเรียนขออนุญาตเข้าห้องสอบกรณี  
   พิเศษ ขอให้กรรมการเป็นผู้รับรอง แล้วเสนอให้ประธานอ านวยการสอบ หรือ รองประธานอ านวยการสอบ  
   เป็นผู้พิจารณา พร้อมกับแจ้งผลการพิจารณาให้นักเรียนทราบในทันทีก่อนเวลาสอบ 

ทั้งนี้ สสวท. จะพิจารณาการเข้าห้องสอบและขาดสอบเป็นรายกรณีไป 
4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องสอบตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

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 

นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนด  ส าหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที  
         ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที 

5. เมื่อกรรมการคุมสอบน าซองกระดาษค าตอบมาคืน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
5.1 ตรวจนับกระดาษค าตอบให้ถูกต้องตามใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ 
5.2 บรรจุกระดาษค าตอบพร้อมด้วยใบปะหน้ากระดาษค าตอบและกระดาษค าตอบส ารอง ใส่ในซอง 
     กระดาษค าตอบให้เรียบร้อย 
5.3 ลงชื่อในใบปะหน้าซองกระดาษค าตอบ 
5.4 ปิดผนึกฝาซองด้วยสติกเกอร์ Security Seal   

    ห้ามเย็บกระดาษค าตอบด้วยลวดเย็บกระดาษ  และ ห้ามพับหรือท าให้กระดาษค าตอบเกิดรอยยับ       
    เนื่องจาก สสวท. จะตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ    
6. รวบรวมกระดาษค าตอบตามข้อ 5 ใส่ในกล่องกระดาษค าตอบ  แล้วแยกปฏิบัติ ดังนี้ 
   6.1 กรุงเทพมหานคร   ให้กรรมการรับ – ส่ง ข้อสอบ ส่งคืน สสวท. ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
   6.2 ส่วนภูมิภาค ให้ ส่งคืน สสวท. โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือด้วยตัวเองเท่านั้นภายใน 

             วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก หากเกินก าหนด สสวท. จะ
ไม่พิจารณาตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการจัดการสอบ 
 

 
 

ข้อพึงระวัง: จากการด าเนนิการสอบในปีท่ีผ่านมา มีกรณีกระดาษค าตอบสูญหายเกิดขึ้น สสวท. จึงขอ
ความร่วมมือจากกรรมการกลาง ในการนับทวนกระดาษค าตอบให้ครบตามจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบก่อนส่งคืน 
สสวท. (รวมกระดาษค าตอบของผู้ขาดสอบด้วย) เพื่อป้องกันการร้องเรียนหรือฟ้องร้องและการท าให้ผู้เข้า
สอบเสียสิทธิ์ต่าง ๆ และให้เก็บเอกสารในการสอบไว้จนกว่าจะประกาศผลสอบ  
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แนวปฏิบัติส าหรับกรรมการคุมสอบ 

 

 
กรรมการคุมสอบรายงานตัวต่อกรรมการกลางเพื่อรับแบบทดสอบและเอกสาร ดังนี้ 

1. ซองแบบทดสอบ และ/หรืออุปกรณ์ประกอบการสอบ (ถ้ามี) ซึ่งจะบรรจุแบบทดสอบเท่ากับจ านวนผู้สมัคร
สอบและส ารองอีก 1 ชุด 

2. ซองกระดาษค าตอบพร้อมใบปะหน้าซองกระดาษค าตอบ และสติกเกอร์ Security Seal   
3. ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ 

เมื่อตรวจนับเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ใหน้ักเรียนเข้าห้องสอบตามก าหนดเวลา ดังนี้  

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 

นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนด  ส าหรับนักเรียนที่มาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที  
           ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที 

2. กรรมการคุมสอบตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน พร้อมด้วยบัตรประจ าตัว
สอบ อนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน พร้อมด้วยบัตร
ประจ าตัวสอบเข้าห้องสอบ แล้วให้นั่งตามเลขประจ าตัวสอบ  

3. ในกรณีนักเรียนไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ นักเรียนสามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
นักเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือเอกสารรับรองจากทางราชการ (โดยมีรูปนักเรียน) แทนได้ 

4. กรรมการคุมสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบวางบัตรประจ าตัวสอบ หรือบัตรแสดงตนอ่ืน ๆ บนโต๊ะด้านขวามือ 
5. ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะ

หมดสิทธิ์สอบทันที 
6. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการสอบและเวลาที่ใช้สอบ 
7. ก่อนเปิดซองบรรจุแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ให้กรรมการคุมสอบและตัวแทนนักเรียนจ านวน 2 คน 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองบรรจุแบบทดสอบ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง
ประธานอ านวยการสอบเพ่ือหาทางแก้ไข และบันทึกเหตุการณ์ลงในแบบบันทึก 

8. ก่อนเวลาเริ่มการสอบให้กรรมการคุมสอบแจกกระดาษค าตอบและแบบทดสอบ โดยวางแบบทดสอบบนโต๊ะที่
นั่งสอบของนักเรียน แล้วให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้  

8.1 อ่านค าชี้แจงของแบบทดสอบและข้อแนะน าในการระบายค าตอบตามรายละเอียดที่อยู่ใน
กระดาษค าตอบให้นักเรียนฟังโดยละเอียด 
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8.2 ให้นักเรียนลงลายมือชื่อในกระดาษค าตอบตรงช่องลงลายมือชื่อก่อนท าข้อสอบ 
8.3 อนุญาตให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค าชี้แจงและวิธีตอบได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง การให้

ค าชี้แจงหรือค าอธิบายใด ๆ แก่นักเรียนจะต้องจ ากัดเฉพาะเท่าที่ปรากฏในค าชี้แจงของแบบทดสอบ
เท่านั้น 

9. เมื่อนักเรียนหมดข้อสงสัยแล้วให้กรรมการคุมสอบด าเนินการสอบตามเวลาที่ก าหนด เน้นเรื่องเวลาที่ใช้ในการ
สอบ เขียนเวลาเริ่มสอบ และเวลาสิ้นสุดการสอบบนกระดานหน้าห้องสอบ แล้วให้นักเรียนลงมือท า
แบบทดสอบเมื่อได้ยินเสียงประกาศจากกรรมการกลาง 

10. ให้นักเรียนทีเ่ข้าสอบลงลายมือชื่อในใบลงลายมือชื่อให้ครบทุกคนและให้กรรมการคุมสอบ เขียนว่า  
“ขาดสอบ”  ในช่องลงลายมือชื่อของนักเรียนที่ขาดสอบ 

11. การเตือนเวลาสอบ ควรเตือนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง และครั้งที่สองก่อนหมด
เวลา 5 นาที  

12. เมื่อหมดเวลาสอบให้นักเรียนที่เข้าสอบวางกระดาษค าตอบไว้บนโต๊ะของตนเองก่อนออกจากห้องสอบ แล้ว
ให้กรรมการคุมสอบเก็บรวบรวมเฉพาะกระดาษค าตอบ ส่วนข้อสอบรอบที่ 1 อนุญาตให้นักเรียนน าออกไปได้ 

13. ให้กรรมการคุมสอบประจ าห้องทุกคนลงชื่อในหัวกระดาษค าตอบในช่องที่ก าหนด ทุกแผ่น และระบาย      
กรณีขาดสอบ 

14. ใหก้รรมการเก็บกระดาษค าตอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน รวมทั้งนักเรียนทีข่าดสอบ แล้วด าเนินการดังนี้ 
14.1 เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ กระดาษค าตอบส ารอง ใบลงลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ แบบ  

 บันทึกเหตุการณ์ในการสอบฯ และสติกเกอร์ Security Seal  ใส่ซองบรรจุกระดาษค าตอบ (ยังไม ่
 ต้องผนึกซอง)   

14.2 บันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนเข้าสอบ ขาดสอบ เลขประจ าตัวผู้ขาดสอบ ลงบนใบปะหน้าซอง 
            กระดาษค าตอบ และลงชื่อรับรอง (ห้ามขีดเขียนเครื่องหมายใด ๆ ในกระดาษค าตอบของนักเรียน 
     ที่เข้าสอบ ขาดสอบ และส่วนที่เหลือ) 

14.3 น าซองกระดาษค าตอบที่ยังไม่ปิดผนึกส่งคืน กรรมการกลาง ณ สนามสอบ               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน ระวังกระดาษค าตอบหาย 
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แนวปฏิบัติส าหรับกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ 
 

 
     การรับ – ส่งข้อสอบ  แยกปฏิบัติดังนี้ 
 

   กรุงเทพมหานคร   สสวท. จะส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในวันที่  
8 – 9 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้น ากระดาษค าตอบส่งคืน 
สสวท. ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 หากเกินก าหนด สสวท. จะไม่พิจารณา
ตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการจัดการสอบ 

 
   ส่วนภูมิภาค      สสวท. จะส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง                    

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างช้าต้องได้รับก่อน 
  วันสอบ 1 วัน หากไม่ได้รับข้อสอบและกระดาษค าตอบภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน  
 2561  โปรดแจ้ง สสวท. โดยด่วนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2392 – 4021 ต่อ  
 2202 – 2207  
 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ให้กรรมการกลาง ณ สนามสอบส่งกระดาษค าตอบคืน 

สสวท. โดยส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ภายในวันที่  13 พฤศจิกายน 
2561  โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก  หากเกินก าหนด สสวท. จะไม่
พิจารณาตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น  เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการสอบ 
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หมายเหตุ:  ขอความกรุณาส่งกระดาษค าตอบคืน สสวท. โดยส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือด้วย 
 ตนเองเท่านั้น ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก  
 หากเกินก าหนด สสวท. จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบของศูนย์สอบนั้น เพื่อความโปร่งใสและ 
 ยุติธรรมในการจัดการสอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
1. ซองกระดาษค าตอบ ท่ีบรรจ ุ

 กระดาษค าตอบของนักเรียนท่ีเข้าสอบ 
 กระดาษค าตอบของนักเรียนท่ีขาดสอบ 
 กระดาษค าตอบส ารอง  
 แบบลงลายมือชื่อนักเรียนท่ีเข้าสอบ 
 แบบบันทึกเหตุการณ์ในการสอบฯ 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าด าเนินการสอบ (กรณีท่ียังไม่ได้ส่งมาท่ี สสวท.) 
          

 

ทั้งนี้ ให้ส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือด้วยตัวเอง ถึง 

 
 
 

  
 

 

 
  

เอกสารและหลักฐาน ที่ตอ้งส่ง สสวท. ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

  
        ผู้อ านวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ  

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 924 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร  
 10110 
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ โรงเรียนศูนย์สอบ กทม. 
ที่ต้องออกให้ สสวท. 

 
 
 

หมายเหตุ:  ขอความกรุณาเขียนชื่อเต็มของ สพป. หรือ โรงเรียน ด้วยตัวบรรจง 
 

2561 

สพป./โรงเรียน        
. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)………..………………………………………นามสกุล……………………………………………….. 
ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………..จังหวัด…………………………………………………. 
เบอร์ติดต่อ……………………………………………E-mail……………………………………………………………………………. 
 มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในระบบส่วนบุคคล ดังนี้ 

รายการ จากเดิม ขอแก้ไขเป็น 

 เพศ   

 ชื่อ   

 นามสกุล   

 เลขประจ าตัวประชาชน   

 ชื่อโรงเรียน   

 ระดับชั้น   

 วิชา   

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน) 
    …………………………………… 

  

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาหลักฐานที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการขอแก้ไขมาด้วยแล้ว คือ 
 ส าเนาบัตรประชาชน   ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน  
 หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………… 
 
 ลงชื่อ………………………………………………………………………… 
 (………………………………………………………………………………) 
 วันที่…………………../………………………/………………………. 
 
หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลในระบบส่วนบุคคลต่อ สสวท. ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม –  

       10 กันยายน 2561 หากเกินก าหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกกรณี 
     2. การแก้ไขข้อมูลใช้ 1 คนต่อแผ่น ไม่ต้องแยกตามรายวิชาและโปรดส่งกลับคืน สสวท.  

       ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th 
     3. กรุณาเขียนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขด้วยตัวบรรจง 
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แบบค าขอย้ายสถานที่สอบ 
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)………..………………………………………นามสกุล……………………………………………….. 
ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………..จังหวัด…………………………………………………. 
เบอร์ติดต่อ……………………………………………(E-mail)……………………………………………………………………………. 
เป็นผู้มีสิทธิ์สอบวิชา 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3   วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 

เลขประจ าตัวสอบ………………………………………………สนามสอบ……………………….……………………………………
สพป…………………………………..…………………………….จังหวัด………………………………………………………….……… 
 มีความประสงค์ขอย้ายสถานที่สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561 เป็น สนามสอบ……………………….……………………………………………..……………………
สพป…………………………………..…………………………….จังหวัด………………………………………………………….………. 
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตามค าขอจริง  
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………ผู้มีสิทธิ์สอบ 
 (………………………………………………………………………………) 
 วันที่…………………../………………………/………………………. 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………ผู้ปกครอง 
 (………………………………………………………………………………) 
 วันที่…………………../………………………/………………………. 
 
หมายเหตุ  1. นักเรียนต้องยื่นค าขอย้ายสถานที่สอบต่อ สสวท. ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ทาง  
        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th 
     2. นักเรียนที่แจ้งย้ายสถานที่สอบแล้ว จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในสถานที่สอบเดิม 
     3. กรุณาเขียนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขด้วยตัวบรรจง 
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แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบกรณีพิเศษ 
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

เรียน  ประธานอ านวยการสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี 
 การศึกษา 2561 สนามสอบ……………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)…………………..…………………………………………………………………………………………….. 
นักเรียนโรงเรียน……………………………………………………………………..จังหวัด…………………………………………………. 
เป็นผู้มีสิทธิ์สอบวิชา 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 
 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3   วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 

ขออนุญาตเข้าห้องสอบในกรณีพิเศษ เนื่องจาก 
 มาสายเกิน 15 นาที เนื่องจาก……………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ลืมบัตรประจ าตัวสอบ/บัตรประจ าตัวสอบหาย 
 อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………. 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าในการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกฯ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของ สสวท. เท่านั้น 

 ลงชื่อนักเรียน………………………………………………………………………… 
            (………………………………………………………………………………) 

 ลงชื่อผู้รับรอง………………………………………………………………………… 
          (………………………………………………………………………………) 
 กรรมการกลาง ณ สนามสอบ…………………………………………………………… 
 

 ผลการพิจารณาของ ประธานอ านวยการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 สนามสอบ…………………………………………………………………………………… 

 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ..………………………………………………………………………… 
          (………………………………………………………………………………) 
 ประธานอ านวยการสอบฯ 

 



26 

 
 
 

แบบบันทึกเหตุการณ์ประจ าสนามสอบ 
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ศูนย์สอบ………………………………………………………………………………………….. 
วันเสาร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2561 เวลา……………………………………..น. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………………………………………………………..เขต……………… 
 

 
กรณี/เหตุการณ/์อุปสรรค/ปัญหา (โปรดระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางปฏิบัติ/แก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………ผู้บันทึก 
 (………………………………………………………………………………) 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………ประธานอ านวยการสอบ 
 (………………………………………………………………………………) 
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แบบบันทึกเหตุการณ์ประจ าห้องสอบ 
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ห้องสอบที่…………………..ศูนย์สอบ………………………………………………………………………………………….. 
วันเสาร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2561 เวลา……………………………………..น. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………………………………………………………..เขต……………… 
 

 
กรณี/เหตุการณ/์อุปสรรค/ปัญหา (โปรดระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางปฏิบัติ/แก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………กรรมการคุมสอบ 
 (………………………………………………………………………………) 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………กรรมการกลาง 
 (………………………………………………………………………………) 
 



 



 
สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ 

http://genius.ipst.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ 
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207 โทรสาร  0-2381-4044 
http://genius.ipst.ac.th  ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th 




