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คําชี้แจง 
 

  การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร      

จะคัดเลือกนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ 

สําหรับการดําเนินการคัดเลือกน้ัน   มีการทํางานหลายข้ันตอนและเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน    

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับสมัครและการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ

แตละข้ันตอน ดําเนินไปดวยความสะดวก ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปในแนวเดียวกัน  สาขาโอลิมปก

วิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําคูมือการดําเนินงานการรับสมัครและการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เลมน้ีข้ึน 

  คูมือการดําเนินการเลมน้ี  ไดรวบรวมรายละเอียดและแนวปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ ตลอดจน

การบันทึกขอมูลลงในแบบรายงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับผิดชอบไดศึกษาและทําความเขาใจ  ในแนวปฏิบัติ 

แตละข้ันตอนที่ไดอางถึงเอกสารหรือแบบรายงาน โปรดศึกษาตัวอยางในภาคผนวกควบคูกันไป  สําหรับ

รายละเอียดและเอกสารการรับสมัครสอบ สสวท. ไดจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และโรงเรียนเรียบรอยแลว 

  สสวท.  ขอขอบพระคุณในความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกทานมา  ณ ที่น้ี  หากมีขอสงสัย

ประการใด โปรดติดตอสอบถามไดที ่สาขาโอลิมปกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  โทรศัพท 0 - 2392 - 4021  ตอ 2202 - 2207 โทรสาร 0 - 2381- 4044 ในเวลาราชการ 
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__________________ 

 

 

กิจกรรม กําหนดเวลา สถานท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

รับสมัคร (สมัครออนไลน) 1-15 กันยายน 2554 โรงเรียน /นักเรียน 

โรงเรียนตรวจสอบขอมูลในระบบ 16-18 กันยายน 2554 โรงเรียน   

สพป./ศูนยฯ กทม.จัดการขอมูลการ

สมัครสอบในระบบ  

19-30 ตุลาคม 2554 สพป. / ศูนยฯ กทม. 

สงขอสอบให สพป.  14 พฤศจิกายน 2554 สสวท. 

ศูนยฯ กทม. มารับขอสอบ  18 พฤศจิกายน 2554 สสวท. 

สอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2554 

09.30-11.30 น. วิชาคณิตศาสตร 

13.00-15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร 

ศูนยสอบทั่วประเทศ 

สงขอสอบคืน สสวท.  21 พฤศจิกายน 2554 สพป./ศูนย ฯ กทม. 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 29 ธันวาคม 2554 สสวท. /สพป. / ศูนยฯ กทม. 

โรงเรียนที่มีนักเรียนเขาสอบ 

สงขอสอบให สพป.  23 มกราคม 2555 สสวท. 

ศูนยฯ กทม. มารับขอสอบ  27 มกราคม 2555 สสวท. 

สอบคัดเลือก รอบที่ 2 วันเสารที่ 28 มกราคม 2555 

09.30 - 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร 

13.00 - 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร 

สพป. เขต 1 / โรงเรียนที่เปนสนาม

สอบในกรุงเทพฯ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 24  กุมภาพันธ 2555 สสวท./สพป. / โรงเรียนที่มีนักเรียน

เขาสอบ 

สอบภาคปฏิบัติ 

   ( เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ) 

มีนาคม 2555 
 

สสวท. 

สงเกียรติบัตรใหนักเรียน  มีนาคม 2555 บานนักเรียน 

มอบเหรียญรางวัล   มีนาคม 2555 สสวท. 

คายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เมษายน - พฤษภาคม 2555 สสวท. 

สงสื่อใหนักเรียน มิถุนายน - กรกฏาคม 2555 สสวท. 
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แนวปฏิบัติในการรับสมคัรและสอบคัดเลือกนักเรียน                                                                                       

 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

     

 

แนวปฏิบัติสําหรับ 

         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ ผูอํานวยการโรงเรียนศูนยสมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร 

 

 เมื่อไดรับเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสมัครจาก สสวท. แลว ขอความรวมมือดังน้ี 

 

1. ประชาสัมพันธ การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร    ใหผูสนใจทราบโดยทั่วกัน 

2. ศึกษาประกาศฯ ในภาคผนวก  

3. การรับสมัครสอบ  สมัครสอบดวยระบบออนไลน ดูรายละเอียดและข้ันตอนการรับสมัครในเว็บไซต 

สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th  

4. แตงต้ังกรรมการดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก   

5. การแตงต้ังกรรมการดําเนินการสอบ  ประกอบดวย 

5.1 ประธานอํานวยการสอบแขงขันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/โรงเรียนศูนย

สมัคร/สอบ กทม.   1  คน 

5.2 กรรมการกลาง ณ สนามสอบ 

จํานวนกรรมการกลางข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนที่สมัครสอบ โดยกําหนด กรรมการกลาง 1 คน 

ตอจํานวนนักเรียนสมัครสอบ 400 คน 

5.3 กรรมการคุมสอบ 

จํานวนกรรมการคุมสอบจะข้ึนอยูกับจํานวนหองสอบ โดยใหพิจารณาจากวิชาที่มีจํานวน

หองสอบมากที่สุด     การจัดหองสอบใหจัด  35 คน ตอ 1 หอง   กําหนดใหมีกรรมการคุม 

สอบ หองสอบละ 2 คน แตถาหองสอบใดมีผูสมัครสอบนอยกวา 18 คน ใหมีกรรมการคุม

สอบ 1 คน    

5.4  กรรมการใหเลขประจําตัวสอบ (จัดการขอมูลในระบบสมัครออนไลน)    

5.5  กรรมการรับ – สงขอสอบ 

  กรุงเทพมหานคร   จัดกรรมการรับ – สงขอสอบ  1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน    

       รวม 2 คน    

 ตางจังหวัด    ขอใหกรรมการกลาง  ณ สนามสอบ เปนผูดําเนินการ 

5.6  นักการ – ภารโรง กําหนดนักการ 1 คน ตอหองสอบ 6 หองในหน่ึงวัน(พิจารณาจากวิชาที่ม ี

      จํานวนหองสอบรวมกันมากที่สุด) 
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6. การเบิกจายคาตอบแทน ขอใหปฏิบัติดังน้ี 

6.1 อัตราการเบิกจาย 

6.1.1 ประธานอํานวยการสอบฯ กรรมการกลาง    กรรมการคุมสอบ 

        และกรรมการรับ-สงขอสอบ (ใหเฉพาะ ศูนยฯ กทม.) 

- ปฏิบัติงานในวันทําการ เบิกไดวันละ 300 บาทตอคน 

- ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ต้ังแต 08.00 – 16.00 น. เบิกไดวันละ  

       500 บาทตอคน 

6.1.2 นักการ-ภารโรง  และพนักงานขับรถ(ใหเฉพาะ ศูนยฯ กทม.) 

- ปฏิบัติงานในวันทําการ เบิกไดวันละ 150 บาท 

-   ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ต้ังแต 08.00 – 16.00 น. เบิกไดวันละ  

     250 บาทตอคน 

6.2  ประธานอํานวยการสอบฯ  กรรมการกลาง และนักการ – ภารโรง เบิกได 2 วัน  

        (วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน และวันเสารที่ 19  พฤศจิกายน 2554) 

6.3  กรรมการคุมสอบเบิกได 1 วัน (19 พฤศจิกายน 2554) 

6.4  กรรมการรับ– สงขอสอบและคนขับรถ(ใหเฉพาะ ศูนยฯ กทม.)  เบิกได 2 วัน (วันรับขอสอบวัน 

      ศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554  และวันสงกระดาษคําตอบ  วันจันทรที่ 21  พฤศจิกายน 2554) 

6.5  กรรมการใหเลขประจําตัวสอบ (จัดการขอมูลในระบบสมัครออนไลน) สสวท. คิดเหมาจายคาออก 

       เลขประจําตัวสอบ 300 บาท ตอนักเรียน 200 คน   

6.6  คาใชสถานที่สอบ สสวท. คิดเหมาจาย 1,500 บาท ตอ สพป.  

6.7  คาใชจายอื่น ๆ เชน คาดวงตราไปรษณีย  คาธรรมเนียมการสงขอสอบ  คาเอกสาร และ 

         อื่น ๆ เปนตน  สสวท. คิดเหมาจาย 5 บาทตอนักเรียนสมัครสอบ 1 คน ถามีนักเรียน  

         สมัครสอบรวมทั้งหมดนอยกวา 100 คน คิดเหมาจาย 500 บาท   

7.  คาดําเนินการสอบ   ไดแก คาตอบแทนกรรมการดําเนินการสอบ   และคาใชจายอื่น ๆ   

7.1  สสวท. จะเปนผูคํานวณคาดําเนินการสอบให โดยคํานวณจากจํานวนนักเรียนท่ีสมัคร    

    สอบแลวจะสงเงินคาดําเนินการสอบมาใหกอนกําหนดวันสอบแขงขันรอบที่ 1   

      7.2  สสวท. จะสงคาดําเนินการสอบ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนต๋ัวแลกเงิน  

            หรือเช็คเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 

 7.3  เมื่อไดรับเงินแลวขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/โรงเรียนศูนยสมัคร/ 

       สอบ กทม. ออกใบเสร็จรับเงิน (ดังตัวอยางหนา 32) เทากับจํานวนเงินท่ีไดรับแลว  

       สงคืน สสวท. ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 โดยไปรษณียลงทะเบียน 

                 7.4  คาดําเนินการสอบที่ สสวท.  สงมาใหน้ันจะตองดําเนินการผานการเงินของสํานักงาน  

        เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการเบิกจายตาง ๆ ใหปฏิบัติตาม   

        คูมือการดําเนินงานฯ  ของ สสวท.  หรือตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
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8.   ประกาศโรงเรียนที่เปนสนามสอบ(อฉ.4)   การกําหนดโรงเรียนที่เปนสนามสอบ(สพป.)ใหเลือก

โรงเรียนในสังกัดของรัฐ  โดยจัดทําประกาศสถานที่สอบในระบบรับสมัครออนไลน แลว แจง

กรรมการกลาง ณ สนามสอบ และแจงใหโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบทราบ 

9. มอบหมายการรับ – สงขอสอบกับกรรมกลาง ณ สนามสอบ หรือกรรมการรับ – สง    ขอสอบ 

10. การดําเนินการสอบ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใสไมมีการทุจริตใน 

      การสอบ  จึงควรมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนินการสอบใหคณะกรรมการทราบ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
1. หนังสือนําสง การดําเนินการรับสมัครสอบ 

2. สรุปจํานวนนักเรียนสมัครสอบในแตละวิชา/ช้ัน 

3. รายช่ือกรรมการรับ-สงขอสอบ 

4. ประกาศสถานที่สอบคัดเลือก (อฉ.4) 
          

 

ท้ังน้ี ใหสงเปนไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) หรือดวยตัวเอง ถึง 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่ตองสง สสวท. ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 

  
                หัวหนาสาขาโอลิมปกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ 

 ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  924 ถนนสุขุมวิท  เขตคลองเตย 

                 กรุงเทพมหานคร  
        10110 
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แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

     
 

แนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียน 

 
 

 เมื่อโรงเรียนไดรับประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใบสมัครและเอกสาร

ตาง ๆ แลว  ขอความรวมมือดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    ใหนักเรียน  

ผูปกครอง  และครูอาจารยทราบโดยทั่วกัน 

2. ติดโปสเตอร ประกาศฯ และแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนในที่ที่นักเรียนสามารถอานไดโดยสะดวก 

3. การสมัครสอบ  เปนการสมัครสอบแบบออนไลน สามารถดําเนินการได 2 วิธีคือ  

3.1 นักเรียนสามารถสมัครสอบไดดวยตนเอง  

3.2 โรงเรียนเปนผูดําเนินการสมัครสอบใหนักเรียน  

ดูรายละเอียดและข้ันตอนการสมัครไดในเว็บไซต สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius หรือ 

www.ipst.ac.th 

4. แตงต้ังกรรมการรับสมัครสอบ และดําเนินการรับสมัครนักเรียนในโรงเรียน  โดยเปดรับสมัครสอบ

ดวยระบบออนไลนระหวางวันท่ี 1- 15 กันยายน 2554     

5. แจงสถานที่สอบใหนักเรียนทราบกอนวันสอบ 

6. แจงนักเรียนใหนําดินสอดํา 2 B ไปในวันสอบดวย 

7. สสวท. กําหนดสอบรอบที่ 1 ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2554 

 วิชาคณิตศาสตร เวลา 09.30-11.30 น.   วิชาวิทยาศาสตร เวลา 13.00-15.00 น.   

8. ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius    

ท้ังน้ีจะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเทาน้ันโดยไมเปดเผยคะแนน

ของผูเขาสอบไมวากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  ขอใหแจง

นักเรียนและผูปกครองทราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  
 

 

แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ประจําป พ.ศ. 2554 

     

แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการรับสมัครสอบท่ีโรงเรียน 

 

1. กรุณาอานประกาศฯ ใหละเอียด 

2. การสมัครสอบ  เปนการสมัครสอบแบบออนไลน สามารถดําเนินการได 2 วิธีคือ  

2.1 นักเรียนสมัครสอบไดดวยตนเอง  

2.2 โรงเรียนเปนผูดําเนินการสมัครสอบใหนักเรียน   

3. ประกาศรับสมัครนักเรียน  โดยใหนักเรียนแจงความประสงคที่จะสมัครสอบกับทางโรงเรียน พรอมสง

รายละเอียดและเอกสารการสมัครประกอบการสมัคร ไดแก บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียน

บาน (ใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) และไฟลรูปถายขนาด 1 น้ิว 

4. การสมัครสอบออนไลน   โดยใหบันทึกขอมูลนักเรียนที่สมัครสอบเขาในระบบรับสมัครสอบออนไลน 

ระหวางวันที่ 1 – 15 กันยายน 2554  ดูรายละเอียดและข้ันตอนการรับสมัครในเว็บไซต สสวท. 

www3.ipst.ac.th/genius  หรือ www.ipst.ac.th  

5. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสอบของนักเรียนในระบบใหถูกตอง ภายในวันที่ 16-18 กันยาน 2554    

6. กอนวันสอบคัดเลือกให ปริน้บัตรประจําตัวสอบใหแกนักเรียน   

7. แจงสถานที่สอบใหนักเรียนที่สมัครสอบทราบ 

8. กําชับใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ  ดินสอดํา 2 B  และยางลบดินสอ ไปในวันสอบดวย 

9. สสวท. กําหนดสอบรอบท่ี 1 ในวันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน 2554   

วิชาคณิตศาสตร เวลา 09.30-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร เวลา 13.00-15.00 น. 

10. ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius  ท้ังน้ีจะประกาศ

เฉพาะรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเทาน้ันโดยไมเปดเผยคะแนนของผูเขาสอบไมวากรณีใด ๆ 

และผลการพิจารณาของกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  ขอใหแจงนักเรียนและผูปกครองทราบดวย 
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รายชื่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปนศูนยสมัคร/ สอบคัดเลือกนักเรียน 

 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2554 

______________________ 
 

  
หมายเหตุ 

  แตละศูนยฯ รับสมัครนักเรียนไดในจํานวนจํากัด  หากศูนยฯ ใดที่รับสมัครเต็มจํานวนแลว  โรงเรียน

ตองไปย่ืนใบสมัครที่ศูนยฯ อื่น ๆ ตามรายช่ือขางตน ตอไป    

 

หมายเลข 
ท่ี โรงเรียน ถนน แขวง เขต รหัส 

โทรศัพท โทรสาร 

1 พญาไท ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี 10400 0-2245-7427 

0-2247-2359 

0-2245-8152 

2 บางบัว พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร 10900 0-2579-1941 0-2579-5301 

3 อนุบาลพิบูลยเวศม สุขมุวิท 71 คลองตัน คลองเตย 10110 0-2391-2625 

   ตอ 428 

0-2391-2625 

ตอ 402 

4 วัดพลับพลาชัย หลวง ปอมปราบฯ ปอมปราบฯ 10100 0-2224-0568 0-2224-2637 

5 ประถมทวีธาภิเศก อรุณอัมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ 10600 0-2465-3300 0-2466-6990 

6 วัดประยุรวงศาวาส เทศบาลสาย 1 วัดกัลยา ธนบุรี 10600 0-2465-2860 0-2466-2001 

7   ราชวินิตประถมบางแค เพชรเกษม บางแคเหนือ ภาษีเจริญ 10160 0-2413-0607 0-2413-1699 

8 อนุบาลวัดนางนอง วุฒากาศ บางออ จอมทอง 10150 0-2468-2653 0-2476-7395 

9 ทุงมหาเมฆ  อาคารสงเคราะห ทุงวัดดอน สาทร 10120 0-2286-1748 0-2287-3240 

10 ดาราคาม สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย 10110 0-2391-2422 0-2381-4265 

11 บานหนองบอนฯ สุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ 10260 0-2393-0308 0-2383-8805 

12 ประถมนนทรี เชื้อเพลิง ชองนนทรี ยานนาวา 10120 0-2240-0697 0-2249-1446 

13  ปราโมชวิทยารามอินทรา รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน 10220 0-2521-0386 02-9706263 

14 โสมาภานุสสรณ            

รามอินทรา 

  พระยาสุเรนทร 35 

(รามอินทรา 109) 

บางชัน คลองสามวา 10510 0-2175-3100 0-2175-3095 

15 ประชานิเวศน ซ.10 ถนนเทศบาล

รังรักษเหนือ     

ลาดยาว จตุจักร 10900 02588-4028  02588-4321 

16 ราชวินิต ราชสีมา ดุสิต ดุสิต 10300 0-2281-2156 0-2282-9828 

17 บานบางกะป 93 ถ.นวมินทร  คลองจ่ัน  บางกะป 10240 02 3741372 0-2733-7068 

18 วัดบางปะกอก   ซอยสุขสวัสดิ์ 19  บางปะกอก ราษฎรบูรณะ 10140 02 4272607 0-2428-1984 
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แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

-------------------------------------- 
 

แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการใหเลขประจําตัวสอบ (จัดการขอมูลในระบบสมัครออนไลน)   
 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ โรงเรียนศูนยสมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร จะไดรับขอมูลการ

สมัครสอบออนไลน จากโรงเรียน/นักเรียนที่สมัคร  

2. จัดการแกไข/เพิ่มเติมขอมูลการสมัครสอบ ในระบบสมัครออนไลนใหถูกตอง ดูรายละเอียดและข้ันตอนการ

ดําเนินการ ในเว็บไซต สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th   

3. การใหเลขประจําตัวสอบแกผูสมัครสอบในระบบ โดยใชรหัส  8 หลัก  มีรายละเอียดดังน้ี   

 

 

 
เลขประจําตัวสอบ  ( 8 หลัก )                       X    X X X    X X X X  

           หลักท่ี   

               1      แสดง   รหัสระดับช้ัน (3,6)    

            2 - 4   แสดง   รหัสสนามสอบ  (001-196)   

            5 - 8   แสดง   ลําดับผูสมัครสอบ (0001-9999)   

ตัวอยาง  เชน  3 002 0100  หมายความวา  สมัครสอบช้ัน ป.3 สนามสอบสํานักงานเขตพื้นที่     

           การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 สมัครสอบลําดับที่ 100 

       6 183 0009  หมายความวา   สมัครสอบช้ัน ป.6  สนามสอบโรงเรียนพญาไท   

       สมัครสอบลําดับที่  9 

 
4. ใหออกเลขประจําตัวสอบในแตละวิชา แตละช้ัน แยกจากกัน   โดยเรียงลําดับจากผูสมัครสอบทั้งหมด 

เริ่มตนจากผูสมัครลําดับที1่ (XXXX0001) จนถึง ลําดับสุดทาย  ของแตละวิชา แตละช้ัน ( ตามขอ 3) 

5. กําหนดสถานที่สอบและจัดหองสอบในระบบออนไลน 

6. ปริ้นบัตรประจําตัวสอบหรือปายช่ือ-เลขประจําตัวสอบสําหรับจัดที่น่ัง/หองสอบ  อฉ.3 อฉ.4 และอฉ.5 

จากระบบออนไลน   

7. สงเอกสารตามขอ 6 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผูอํานวยการโรงเรียนศูนย

สมัคร/สอบ กรุงเทพฯ  
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รหัสประจําสนามสอบ   

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส 

กระบี่   1 001   เชียงราย   1 029  

กาญจนบุรี   1 002    2 030  

 2 003    3 031  

 3 004   4 032 

 4 005  

 

เชียงใหม   1 033  

กาฬสินธุ   1 006    2 034  

 2 007   3 035  

 3 008    4 036  

กําแพงเพชร   1 009    5 037  

 2 010    6 038  

ขอนแกน   1 011   ตรัง   1 039  

 2 012    2 040  

 3 013   ตราด   1 041  

 4 014   ตาก   1 042  

 5 015    2 043  

จันทบุรี   1 016   นครนายก   1 044  

 2 017   นครปฐม   1 045  

ฉะเชิงเทรา   1 018    2 046  

 2 019   นครพนม   1 047  

ชลบุรี   1 020    2 048  

 2 021   นครราชสีมา   1 049  

 3 022    2 050  

ชัยนาท   1 023    3 051  

ชัยภูมิ   1 024    4 052  

 2 025    5 053  

 3 026    6 054  

ชุมพร  1 027    7 055  

 2 028      
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รหัสประจําสนามสอบ (ตอ) 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส 

นครศรีธรรมราช   1 056   พระนครศรีอยุธยา   1 083  

 2 057   2 084  

 3 058   พะเยา   1 085  

 4 059   2 086  

นครสวรรค   1 060  

 

พังงา   1 087  

 2 061  พัทลุง   1 088 

 3 062    2 089 

นนทบุรี   1 063   พิจิตร   1 090 

 2 064    2 091  

นราธิวาส   1 065   พิษณุโลก   1 092 

 2 066    2 093 

 3 067    3 094 

นาน   1 068   เพชรบุร ี 1 095  

 2 069    2 096 

บุรีรัมย   1 070   เพชรบูรณ   1 097  

 2 071    2 098  

 3 072    3 099 

 4 073   แพร   1 100  

ปทุมธานี   1 074    2 101  

 2 075  ภูเก็ต   1 102 

ประจวบคีรีขันธ   1 076   มหาสารคาม   1 103  

 2 077    2 104  

ปราจีนบุรี   1 078    3 105  

 2 079   มุกดาหาร    1 106  

ปตตานี   1 080   แมฮองสอน   1 107  

 2 081    2 108  

 3 082   ยโสธร   1 109  

     2 110  
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รหัสประจําสนามสอบ (ตอ) 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส 

ยะลา   1 111   สงขลา   1 139 

 2 112    2 140  

 3 113   3 141 

รอยเอ็ด   1 114   สตูล   1 142  

 2 115   สมุทรปราการ   1 143  

 3 116    2 144  

ระนอง   1 117   สมุทรสงคราม   1 145  

ระยอง  1 118  สมุทรสาคร   1 146  

 2 119  สระแกว   1 147  

ราชบุรี   1 120    2 148 

 2 121  สระบุรี   1 149 

ลพบุรี   1 122   2 150 

 2 123   สิงหบุรี   1 151  

ลําปาง   1 124 สุโขทัย   1 152  

 2 125  

 

 2 153  

 3 126   สุพรรณบุรี   1 154  

ลําพูน   1 127   2 155 

 2 128    3 156 

เลย  1 129   สุราษฎรธานี 1 157  

 2 130    2 158  

 3 131    3 159  

ศรีสะเกษ   1 132   สุรินทร   1 160  

 2 133    2 161 

  3 134    3 162 

 4 135   หนองคาย 1 163  

สกลนคร 1 136    2 164  

 2 137      3 165  

 3 138      
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รหัสประจําสนามสอบ (ตอ) 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา 

เขต รหัส  โรงเรียนศูนยสมัคร/ สอบ  กทม.  รหัส 

หนองบัวลําภู   1 166  พญาไท 183 

 2 167  บางบัว 184 

อางทอง   1 168   อนุบาลพิบูลยเวศม 185 

อํานาจเจริญ   1 169   วัดพลับพลาชัย 186 

อุดรธานี    1 170   ประถมทวีธาภิเศก 187 

 2 171   วัดประยูรวงศาวาส 188 

 3 172  ราชวินิตประถม บางแค 189 

 4 173  วัดบางปะกอก 190 

อุตรดิตถ   1 174  อนุบาลวัดนางนอง 191 

   2 175  ทุงมหาเมฆ 192 

อุทัยธานี 1 176  ดาราคาม 193 

 2 177  บานหนองบอนฯ 194 

อุบลราชธานี 1 178  ประถมนนทร ี 195 

 2 179  ปราโมชวิทยารามอินทรา 196 

 3 180  โสมาภาพัฒนา 197 

 4 181  ประชานิเวศน  198 

 5 182  ราชวินิต 199 

    บานบางกะป 200 
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แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

     
 

แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการคุมสอบ 
 

กรรมการคุมสอบจะไดรับเอกสารดังน้ี 

1. บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ หรือแผนปายชื่อ-เลขประจําตัวสอบ 

2. ขอสอบ กระดาษคําตอบ เทากับจํานวนผูสมัครสอบ ตามขอ 1 และสํารองอีก 1 ชุด 

3. แบบลงลายมือชื่อผูเขาสอบ (อฉ.5) 

4. แบบรายงาน อฉ.6 

5. ใบปะหนาซองกระดาษคําตอบ 

เม่ือตรวจนับเอกสารในซองขอสอบเรียบรอยแลวใหปฏิบัติดังน้ี 

1. อนุญาตใหผูสมัครสอบท่ีแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครสอบเขาหองสอบแลวใหน่ังตามเลขประจําตัวสอบ 

2. ใหผูเขาสอบวางบัตรประจําตัวผูสมัครสอบบนโตะ 

3. แจกกระดาษคําตอบและขอสอบ ดังน้ี  

3.1  อานขอแนะนําในการระบายรหัสประจําตัวสอบตามรายละเอียดท่ีอยูในกระดาษคําตอบใหนักเรียนฟง 

3.2 ใหนักเรียนเขียนช่ือ นามสกุล (ตัวบรรจง)  และระบายรหัสประจําตัวสอบ (8หลัก) ตัวแรกในชองซายสุด

ให ถูกตองชัดเจนที่กระดาษคําตอบ  โดยดูตัวอยางการกรอกและระบายรหัสดานหลังกระดาษคําตอบ   

สําหรับชองรหัสวิชา และรหัสชุดขอสอบ ไมตองระบาย ถานักเรียนคนใดไมเขาใจ กรุณาช้ีแจงโดย

ละเอียดดวย 

     3.3  แจกขอสอบใหนักเรียน  กําชับใหนักเรียนอานคําชี้แจงกอนทําขอสอบโดยละเอียด 

4. ใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อผูเขาสอบ (อฉ.5)  ผูใดขาดสอบใหเขียนวา “ ขาดสอบ” ในชองลง

ลายมือชื่อ 

5. ระหวางท่ีใหผูเขาสอบลงลายมือชื่อ   ใหตรวจสอบวานักเรียนเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูสมัครหรือไม จากบัตร

ประจําตัวผูสมัครสอบ  

6. เม่ือหมดเวลาสอบใหเก็บรวบรวมเฉพาะกระดาษคําตอบ สวนขอสอบใหผูเขาสอบนําออกไปได 

7. ตรวจกระดาษคําตอบวานักเรียนทุกคนระบายรหัสเลขประจําตัวสอบเรียบรอยหรือไม หากนักเรียนคนใด                 

ระบายไมถูกตองชัดเจน กรุณาแกไขใหถูกตองดวย  

8. รวบรวมกระดาษคําตอบของผูมาสอบ  เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ     โดยหามพับหรือเย็บดวยลวดเย็บ

กระดาษ  เน่ืองจากสสวท. จะตรวจกระดาษคําตอบดวยเครื่องตรวจขอสอบ  สวนกระดาษคําตอบของผูขาดสอบ

ใหแยกรวบรวมตางหาก  แลวสงคืน สสวท.  ( หามขีดเขียนขอความใด ๆ  ลงบนกระดาษคําตอบของนักเรียนท่ี 

      เขาสอบ ขาดสอบ และสวนท่ีเหลือ )             

9. ทํารายงานตามแบบ อฉ.6 

10. รวบรวมกระดาษคําตอบพรอมแบบ อฉ.5 และแบบ อฉ.6 ใสลงในซองกระดาษคําตอบ แลวสงคืนกรรมการกลาง 

ณ สนามสอบ     
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แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

 ____________________ 
 

แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการกลาง ณ สนามสอบ 

 

1. ขอรับประกาศ  สถานที่สอบฯ  ตามแบบ อฉ.4  และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ หรือปายช่ือ-       

เลขประจําตัวสอบ ไดจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ ผูอํานวยการ

โรงเรียนศูนยสมัคร/ สอบ กรุงเทพมหานคร 

2. บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ หรือปายช่ือ-เลขประจําตัวสอบ เพื่อใชสําหรับจัดที่น่ัง/หองสอบ โดยแยกเปน

หองและวิชาตามแบบ อฉ.4 

3. ดูแลใหภารโรงจัดหองสอบตามแบบ อฉ.4 ใหเรียบรอยกอนวันกําหนดสอบ 

4. ติดประกาศเรื่องสถานที่สอบฯ ที่ปายประกาศหนาโรงเรียน และติดเลขที่หองสอบหนาหองสอบ 

5. ในวันสอบใหนําซองขอสอบแตละวิชาไปสงที่หองสอบ 

6. เมื่อกรรมการคุมสอบนําซองกระดาษคําตอบมาคืน ใหตรวจนับกระดาษคําตอบใหถูกตอง 

7. รวบรวมกระดาษคําตอบ พรอมแบบ อฉ.5 และอฉ. 6    หาม ! เย็บกระดาษคําตอบดวยลวดเย็บ 

กระดาษ  และ หามพับหรือทําใหกระดาษคําตอบเกิดรอยยับ  เน่ืองจาก สสวท.  จะตรวจกระดาษ 

คําตอบดวยเครื่องตรวจขอสอบ   

8. ทํารายงานตามแบบ อฉ.7 

9. รวบรวมกระดาษคําตอบตามขอ 8 ใสในซองกระดาษคําตอบ  แลวแยกปฏิบัติ ดังน้ี 

9.1  กรุงเทพมหานคร   ใหกรรมการรับ – สง ขอสอบ สงคืน สสวท. ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 

9.2  ตางจังหวัด          สงคืน สสวท. โดยไปรษณียดวนพิเศษ(EMS) หรือดวยตัวเองเทาน้ันภายในวันท่ี  

    21 พฤศจิกายน 2554 
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แนวปฏิบัติในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

      ----------------------------- 
 

แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการรับ – สง ขอสอบ 

 

     การรับ - สงขอสอบ  แยกปฏิบัติดังน้ี 

   กรุงเทพมหานคร   ใหกรรมการรับ - สงขอสอบไปรับขอสอบที่ สสวท. กอนวันสอบ 1 วัน   

(วันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2554) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแลว ใหนํากระดาษคําตอบ

สงคืน สสวท. ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 

   ตางจังหวัด         สสวท. จะสงขอสอบโดยไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)   ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกการ อยางชาตองไดรับกอนสอบ 1 วัน และขอใหประธาน

อํานวยการสอบเก็บขอสอบไวโดยไมเปดกลองขอสอบจนถึงวันสอบ  หากไมได

รับขอสอบตามวันเวลา ท่ีกําหนด โปรดแจง สสวท.  โดยดวน !  ที่หมายเลข

โทรศัพท 0-2381-4044   เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแลว ใหกรรมการกลาง ณ สนาม

สอบ สงกระดาษคําตอบคืน สสวท.  ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 โดยสง

ไปรษณียดวนพิเศษ  หรือดวยตนเอง เทาน้ัน 
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แนวปฏิบัติในการสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 

 _____________________ 

แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
 
 

 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2554 ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    และประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหปฏิบัติดังน้ี 

 

1. นักเรียนสมัครสอบไดดังน้ี   ( นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเพ่ือเขาสอบคัดเลือกฯ ) 

1.1 วิชาท่ีสอบแขงขันมี 2 วิชา คือ  วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   นักเรียนสามารถสมัครสอบได 

ท้ังสองวิชา หรือเลือกสมัครสอบวิชาใดวิชาหน่ึงก็ได 

1.2 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 3  มีสิทธ์ิสมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

1.3 นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6  มีสิทธ์ิสมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

2. การสมัครสอบ เปนการรับสมัครสอบดวยระบบออนไลน   สามารถสมัครได 2 วิธี คือ 

2.1 สมัครสอบดวยตนเอง   

2.2 สมัครสอบท่ีโรงเรียน โดยโรงเรียนจะเปนผูบันทึกขอมูลการสมัครสอบของนักเรียนเขาไปในระบบรับ

สมัครออนไลนใหนักเรียน  

นักเรียนสามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครสอบออนไลน ไดในเว็บไซต สสวท. 

www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th  

3. กรณีสมัครสอบท่ีโรงเรียน  ใหแจงความประสงคสมัครสอบกับครู/อาจารยผูรับสมัครสอบท่ีโรงเรียน  

4.  สงเอกสาร หลักฐานสําหรับการสมัครสอบใหกับกรรมการรับสมัครสอบท่ีโรงเรียน ประกอบดวย 

4.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  

       (ใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) 

4.2  ไฟลรูปถายขนาด 1 น้ิว       

5. กอนถึงวันสอบนักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบจากครู/อาจารยผูรับสมัครสอบ  กรณีท่ีสมัคร

สอบดวยตนเอง นักเรียนสามารถปร๊ินบตัรประจําตัวผูสมัครสอบไดดวยตนเอง  

6. นักเรียนจะตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครสอบไปแสดงในวันสอบดวย 

7. นักเรียนควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาแผนผังหองสอบ 

8. ใหนักเรียนนําดินสอดํา 2B และยางลบดินสอ ไปในวันสอบดวย 

9. สสวท. กําหนดสอบรอบที่ 1 ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2554   

วิชาคณิตศาสตร เวลา 09.30-11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร เวลา 13.00-15.00 น. 

10. ประกาศผลสอบวันที ่29 ธันวาคม 2554 ในเว็บไซต สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius    

         ทั้งน้ีจะประกาศเฉพาะรายช่ือนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเทาน้ัน  โดยไมเปดเผยคะแนนของ 

         ผูเขาสอบ ไมวากรณีใด ๆ  และผลการพิจารณาของกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด   

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเขา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 ประจําป พ.ศ. 2554 
     

 

  
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  มีความประสงคจะคัดเลือกนักเรียนที่

กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  เขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ประจําป 

พ.ศ. 2554 

 

การสมัคร  การสอบคัดเลือก  การรับเหรียญรางวัล  และการรับสื่อการเรียน 
 

1.  การสมัคร 

วิชาท่ีรับสมัคร 

   รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ 

1. วิชาคณิตศาสตร 

2. วิชาวิทยาศาสตร 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

(1) กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6 ในปการศึกษา 2554 

   นักเรียนช้ัน ป.1 - 3  มีสิทธ์ิสมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร  ช้ัน ป.3      

   นักเรียนช้ัน ป.4 - 6  มีสิทธ์ิสมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร  ช้ัน ป.6 

(2) มีสัญชาติไทย 
 

วิธีสมัครสอบ 

(1) รับสมัครสอบดวยระบบออนไลน สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครออนไลน ไดในเว็บไซต 

สสวท. www3.ipst.ac.th/geniusหรือ www.ipst.ac.th  

(2) กรอกขอมูลใหถูกตองตรงตามความเปนจริง 

(3) สิ่งที่ตองใชในการสมัคร ไดแก เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) และไฟลรูปถายขนาด 1 น้ิว  
 

วันรับสมัคร 

                    สมัครสอบออนไลนไดต้ังแตวันที่ 1-15 กันยายน พ.ศ. 2554   ดวยตนเองหรือที่โรงเรียนที ่

นักเรียนศึกษาอยู 
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เน้ือหาวิชาท่ีใชในการสอบ 

 วิชาคณิตศาสตร     ความรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปที่ 6   และความรูพื้นฐานในการ 

    แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  

วิชาวิทยาศาสตร     ความรูวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปที่ 6 และความรูพื้นฐานในการ 

   แกปญหาทางวิทยาศาสตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
 

2.  การสอบคัดเลือก  
 

     2.1 สอบรอบท่ี 1 

           ผูสมัครสอบจากทั่วประเทศจะไดรับคัดเลือกไวในวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรช้ันละ 1,000 คนตอวิชา 
   

สถานท่ีสอบ  

(1) กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการโรงเรียนศูนยสมัคร/ สอบ กรุงเทพมหานคร เปนผูกําหนดและ 

ประกาศใหผูมีสิทธ์ิสอบทราบ 

(2) ตางจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เปนผูกําหนดและ   

                                         ประกาศใหผูมีสิทธ์ิสอบทราบ 
 

กําหนด วัน เวลาสอบ 

  วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2554 09.30 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร 

    13.00 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร 
 

การประกาศผลสอบ 

          สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที ่1  ในวันที่  29  ธันวาคม  2554  ในเว็บไซต   

   สสวท.  www3.ipst.ac.th/genius  และสงผลสอบไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบ    
 

      2.2  สอบคัดเลือก รอบท่ี 2 

                นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  จะมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกรอบที่ 2  

เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  คัดไวช้ันละ 100 คนตอวิชา 
   

สถานท่ีสอบ 

(1)  กรุงเทพมหานคร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะแจงใหทราบตอไป 

(2)  ตางจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของแตละ

จังหวัดเปนผูกําหนดและประกาศใหผูมีสิทธ์ิสอบทราบ  
 

กําหนดวันเวลาสอบ 

  วันเสารที่ 28 มกราคม 2555 09.30 – 11.30 น. วิชาคณิตศาสตร 

      13.00 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร  
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การประกาศผลสอบรอบท่ี 2 

 สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 2  ในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ในเว็บไซต 

สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th และสงผลสอบไปยังโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบ  

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตร จะไดรับรางวัลเหรียญทอง   เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง   

สําหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตรจะตองไปสอบภาคปฏิบัติที่ สสวท.  
 

สอบภาคปฏิบัติ ( เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร ) 

นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกในรอบที่ 2   วิชาวิทยาศาสตรจะตองไปสอบภาคปฏิบัติเพื่อจัดลําดับรางวัล  

เหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง   
 

วัน เวลา และสถานท่ีสอบภาคปฏิบัติ 

 ชวงเดือนมีนาคม 2555  เวลา 09.00 –12.00น.  ที่สสวท. ( กําหนดการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม ) 
 

3. การรับเกียรติบัตรและสื่อการเรียน  

 นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที1่ ของแตละวิชา  จํานวนช้ันละ 

1,000 คน   สสวท. จะสงเกียรติบัตร และสื่อการเรียนใหนักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนโดยใชเวลาวางให 

เปนประโยชน 
 

4. การรับเหรียญรางวัล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลในเดือนมีนาคม 

2555 สวนกําหนดการและรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป  
  

 ผูสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  สาขาโอลิมปกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110 

โทร.0-2392-4021 ตอ 2202-2207 โทรสาร 0-2381-4044 เว็บไซต สสวท. www3.ipst.ac.th/genius 
 

ท้ังน้ีการประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือก

เทาน้ัน โดยไมประกาศคะแนนของผูเขาสอบไมวากรณีใด ๆ  และผลการพิจารณาของกรรมการถือเปนท่ี

สิ้นสุด 

 

ประกาศ  ณ วันที่    11  กรกฎาคม  2554 

 

 

( นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 

 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 

วิชาวิทยาศาสตร   

 
 

 
 
 

 บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 

 วิชาคณิตศาสตร   

 
 

 
  
 

 

สมัครวิชาวิทยาศาสตร  ช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 
 

เลขประจําตัวสอบ......................................... 
     บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 
   การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
                  ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 
    

 ช่ือ...............................................สกุล........................................... 
 กําลังเรียนอยูช้ัน ป. ..........           

   โรงเรียน........................................................................................ 
                             อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. 

 
 
 
 

 ..............................     ................................. 
    ลายมือช่ือนักเรียน                                                           กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน 
                                  (สวนท่ี 1 สําหรับกรรมการคุมสอบ) 

 

สมัครวิชาวิทยาศาสตร  ช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 
 

เลขประจําตัวสอบ...... .................................. 
     บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 
   การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
                   ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 
    

 ช่ือ..............................................สกุล................................................ 
    กําลังเรียนอยูช้ัน ป. .......... 
                                     โรงเรียน............................................................................................. 
                                                         สอบท่ี โรงเรียน..............................................................................  
  

..............................        ................................. 
    ลายมือช่ือนักเรียน                                                               กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน 
                                            (สวนท่ี 2 สําหรับนักเรียน) 

  

 

สมัครวิชาคณิตศาสตร  ช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 
 

เลขประจําตัวสอบ......................................... 
     บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 
   การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
                  ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 
    

 ช่ือ...............................................สกุล........................................... 
 กําลังเรียนอยูช้ัน ป. ..........           

   โรงเรียน........................................................................................ 
                             อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. 

 
 
 
 

 ..............................     ................................. 
    ลายมือช่ือนักเรียน                                                           กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน 
                                  (สวนท่ี 1 สําหรับกรรมการคุมสอบ) 

 

สมัครวิชาคณิตศาสตร  ช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 
 

เลขประจําตัวสอบ...... .................................. 
     บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ 
   การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
                   ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 
    

 ช่ือ..............................................สกุล................................................ 
    กําลังเรียนอยูช้ัน ป. .......... 
                                     โรงเรียน............................................................................................. 
                                                         สอบท่ี โรงเรียน..............................................................................  
  

..............................        ................................. 
    ลายมือช่ือนักเรียน                                                               กรรมการรับสมัครที่โรงเรียน 
                                            (สวนท่ี 2 สําหรับนักเรียน) 

  

  

 ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 

  

 ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 

  

 ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 

  

 ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 
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อฉ.1 

 

แบบรายงานจํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบของโรงเรียน 

การสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 
     

 
 

โรงเรียน             
    

สังกัด  [    ] สพฐ.   [    ] สช.   [     ] สน.ศ.ท.    [    ] สน.ศ.กทม.    [    ]  สกอ.   [    ]  อปท. 

                

 โรงเรียนตั้งอยู  [     ]  จังหวัด    อําเภอ     สพท. เขต   

             [     ]  กรุงเทพมหานคร    เขต        

                   ยื่นใบสมัคร ณ ศูนยฯ โรงเรียน      

      

 
  

จํานวนผูสมัคร (คน) 
สมัครสอบชั้น 

วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 

รวม  

(คน) 

ประถมศึกษาปท่ี 3     

ประถมศึกษาปท่ี 6      

รวม   
 

 

   ลงชื่อ.......................................................... 

            ( ………………………………….. ) 

         กรรมการรับสมัครสอบ 

  วันที่……… / ………. / ………. 
 

 

   ลงชื่อ.......................................................... 

                           ( ………………………………….  ) 

            ผูบริหารโรงเรียน 

  วันที่ ……… / ……… / ……… 
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อฉ.2 

แบบรายงานจํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบ  

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 
     

 
 

   [    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   เขต__________    

  [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน      
  

จํานวนผูสมัครสอบ (คน) 

วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 

 

ลําดับ

ที ่

 

โรงเรียนที่มีนักเรียน 

สมัครสอบ 

 

  สังกัด * 

ป.3 ป.6 รวม ป.3 ป.6 รวม 

รวม 

ทั้งหมด 

(คน) 
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   อฉ.2 (ตอ) 

จํานวนผูสมัครสอบ (คน) 

วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 

 

ลําดับ

ที ่

 

โรงเรียนที่มีนักเรียน 

สมัครสอบ 

 

สังกัด * 

ป.3 ป.6 รวม ป.3 ป.6 รวม 

รวม 

ทั้งหมด 

(คน) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

รวม        

* ระบุสังกัด : สพฐ.     สช.     สน.ศ.ท.     สน.ศ.กทม.      สกอ.    อปท. 

     

 

     ลงช่ือ  …………………………………                   ลงช่ือ  ………………………………                        

             ( ……………………………….)                         ( ……………………………..) 

    กรรมการใหเลขประจําตัวผูสมคัรสอบ                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ 

             วันที่……… / ……….. / ………                           ผูอํานวยการโรงเรียนศูนยสมัคร/สอบ  กทม.      

          วันที่ ……… / ……… / ……… 
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อฉ.3 

รายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบ  

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 
     

 

  [    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     เขต___________     

   [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน      

 

 วิชา  � วิทยาศาสตร    � คณิตศาสตร      สมัครสอบช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 

        

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล  ชั้น  โรงเรียน 
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อฉ.3 (ตอ) 

วิชา  � วิทยาศาสตร    � คณิตศาสตร      สมัครสอบช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6      

  
เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุล  ชั้น  โรงเรียน 
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อฉ.4 

ประกาศ 

เรื่อง  สถานท่ีสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2554 
    

 

  

[    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     เขต__________ 

         สอบที่โรงเรียน________________________________________________    

[    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน                     
          

  วิชา ชั้น  กําหนดเวลาสอบ หองสอบท่ี เลขประจําตัวสอบ 

ต้ังแต - ถึง 

จํานวน  

(คน) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

    ลงช่ือ ………………………………….. 

          (…………………………………..) 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนศูนยสมัคร/สอบ  กทม. 

           วันที่…….. / …….. /……… 



27  
 

 

 
อฉ.5 

แบบลงลายมือชื่อนักเรียนท่ีเขาสอบ  

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

ประจําป พ.ศ. 2554 

    

 

 [    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     เขต___________ 

          สอบที่โรงเรียน____________________________________________________     

 [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน      

 

วิชา  � วิทยาศาสตร    � คณิตศาสตร    หองสอบที่         ช้ัน [     ] ป.3  [     ] ป.6 

 
เลขประจําตัว

สอบ 
ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ 
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อฉ.5(ตอ) 

วิชา  � วิทยาศาสตร    � คณิตศาสตร    หองสอบที่     ช้ัน [    ] ป.3   [    ] ป.6 
  

เลขประจําตัว

สอบ 
ชื่อ - ชื่อสกุล โรงเรียน ลายมือชื่อ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ลงช่ือ ……………………………..            ลงช่ือ ……………………………… 

       (……………..……………..)                                       (………………………………) 

        กรรมการคุมสอบ                 กรรมการคุมสอบ 

      ………/ …..…/ ..…….                    ………. / ………. / ……… 
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อฉ.6 

แบบรายงานจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบในแตละหอง 

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 

     

  

   

 [    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                 เขต___________ 

          สอบที่โรงเรียน_______________________________________________________   

 [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน                      

 

วิชา  � วิทยาศาสตร   � คณิตศาสตร   หองสอบท่ี____________  ชั้น  [   ] ป.3   [   ] ป.6 

 

 เลขประจําตัวผูสมัครสอบต้ังแต………………….ถึง………………….  จํานวน …………คน 

  จํานวนผูเขาสอบ…………….…… คน           

ขาดสอบ……………………..…… คน 

              เลขประจําตัวผูขาดสอบ……………………………………………..……………………. 

               …….……………………………………………………………….……………………… 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………      ลงช่ือ…………………………………  

      (…………………………………..)                                 (………..……………………….) 

          กรรมการคุมสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

      วันที่….…. / .……. /….….                                              วันที่….…. /. ……. /….…. 
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อฉ.7 

 

แบบรายงานจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 

    

 

[    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   เขต___________ 

                    สอบที่โรงเรียน________________________________________________     

   [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ   กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน                       

 

จํานวนนักเรียน  (คน) 
 วิชา ชั้น 

ผูสมัคร ผูเขาสอบ ผูขาดสอบ 

 ประถมศึกษาปที่ 3    

 ประถมศึกษาปที่ 6     คณิตศาสตร 

รวม (1)    

 ประถมศึกษาปที่ 3    

 ประถมศึกษาปที่ 6    วิทยาศาสตร 

รวม (2)    

รวมท้ังหมด (1) + (2)    
 
 
 

      ลงช่ือ………………………………… 

                     (……………………………….) 

                กรรมการกลาง 

           วันที่………. / ………. /………. 
 

      ลงช่ือ ………………………………….. 

            ( ……………………………….) 

               ผูอํานวยการสอบ 

   วันที่………. / ………. /……… 
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รายชื่อกรรมการผูรับผิดชอบการสงกระดาษคําตอบ 

การสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ประจําป พ.ศ. 2554 

    

 

 [    ]  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               เขต _________ 

           สอบที่โรงเรียน_____________________________________________________   

 [    ]  ศูนยสมัคร/สอบ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน                                                   

   

 

 1. ประธานอํานวยการสอบ 

     นาย / นาง / นางสาว …………………………………..ตําแหนง……………………………… 

     สถานที่ปฏิบัติราชการ…………………………………………………………………………. 

              หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก………………………………………………………..… 

    E-mail :…………………………….…...…………….…………………………….………… 

 

 2. กรรมการผูรับผิดชอบการสงขอสอบ 

     นาย / นาง / นางสาว …………………………………..ตําแหนง……………………………… 

     สถานที่ปฏิบัติราชการ…………………………………………………………………………. 

              หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก………………………………………………………….. 

     E-mail :…………………………….…...…………….…………………………….…………. 
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ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ โรงเรียนศูนยสมัคร/สอบ กทม. 

ท่ีตองออกให สสวท. 

 

 
 

       

     2554 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
สาขาโอลิมปกวิชาการ และพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร 0-2392-4021 ตอ 2202-2207 โทรสาร  0-2381-4044 

ww3.ipst.ac.th/genius 

 

 


