
 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  กําหนดวันสอบและเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564  

     
 

 ตามท่ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดประกาศเรื่อง เลื่อนสอบ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 3 มีนาคม 

2565 เนื่องจากไดพบปญหาขัดของทางเทคนิคของระบบจัดสอบออนไลนในการทดสอบเสมือนจริง เม่ือวันเสารท่ี  

26 กุมภาพันธ 2565 จึงไดเลื่อนวันสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 จากวันเสารท่ี 5 มีนาคม 2565 ออกไปอยางไมมีกําหนดนั้น 

สสวท. ขออภัยในความไมสะดวกดังกลาวท่ีเกิดข้ึน    

บัดนี้ เพ่ือใหการจัดสอบดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงขอกําหนดวันสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 

ใหมเปนวันเสารท่ี 30 เมษายน 2565 และเปล่ียนแปลงการสอบแบบออนไลน (Online) เปนการสอบปกติ  

(On-site) และขอยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบคัดเลือก

รอบท่ี 1 โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก เกณฑการคัดเลือก การประกาศผลการสอบ รางวัลสําหรับนักเรียน  

การสงเสริมนักเรียน และการขอคืนเงินคาสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ ดังนี้ 

1. การสอบคัดเลือก  

1.1 กําหนดการ  

- การพิมพบัตรประจําตัวสอบ 

วันท่ี 25 – 30 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต http://admission.ipst.ac.th  

- วันและเวลาสอบ 

  วันเสารท่ี 30 เมษายน 2565    

09.00 – 09.15 น. นักเรียนเขาหองสอบ 

   09.15 – 09.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ 

09.30 – 11.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร 

13.00 – 13.15 น. นักเรียนเขาหองสอบ 

13.15 – 13.30 น. กรรมการคุมสอบชี้แจงกฎระเบียบการสอบ 

13.30 – 15.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร 

นักเรียนควรมาถึงสนามสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง เนื่องจากจะมีการตรวจคัดกรองนักเรียน

ทุกคนกอนเขาสนามสอบ โดยนักเรียนท่ีมาหลังจากเริ่มสอบไปแลว 15 นาที ไมอนุญาตใหเขาสอบไมวา 

กรณีใด ๆ และนักเรียนจะออกจากหองสอบไดเม่ือเริ่มสอบไปแลว 30 นาที  

1.2 ขอปฏิบัติ… 
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1.2 ขอปฏิบัติในการสอบ 

1) ระเบียบการเขาหองสอบ 

1. นักเรียนท่ีไมมีเลขท่ีนั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 

2. นักเรียนท่ีไมมีหลักฐานแสดงตนในการเขาหองสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 

3. นักเรียนท่ีไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 

4. นักเรียนท่ีประสงคขอคืนเงินคาสมัครสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 

5. นักเรียนท่ีไปสายเกิน 15 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 

6. หาม นักเรียนนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาหองสอบ หากตรวจพบในหองสอบ 

จะหมดสิทธิ์สอบทันที   

7. หาม นักเรียนนํานาฬิกาท่ีเปนเครื่องมือสื่อสารเขาหองสอบ สามารถใชนาฬิกาแบบธรรมดาไดเทานั้น 

8. การแตงกาย เครื่องแบบนักเรียน หรือนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัยให            

แตงกายสุภาพ 

9. นักเรียนตองนําผลตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีตรวจภายใน 48 ชั่วโมงกอนเวลาสอบ โดยใช 

Antigen Test Kit (ATK) ท่ีตรวจดวยตนเอง หรือผลการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

มาแสดงกับเจาหนาท่ีกอนเขาสนามสอบ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

10. นักเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา  

11. นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมท้ัง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบของ สสวท. ซึ่งอยูในเอกสารแนบทาย อยางเครงครัด 

หากไมปฏิบัติตามจะถือวาหมดสิทธิ์สอบ และเชิญออกจากหองสอบทันที 

2) หลักฐานท่ีใชแสดงตนในการเขาหองสอบ 

1. บัตรประจําตัวสอบ 

2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน  

1.3 อุปกรณท่ีอนุญาตใหนําเขาหองสอบ 

1. ปากกา ใชสําหรับลงชื่อบนหัวกระดาษคําตอบ 

2. ดินสอดํา 2B หรือเขมกวา ใชสําหรับระบายคําตอบท่ีตองการเลือก 

3. ยางลบ  

 

 

 

 

 

 

2. เกณฑการคัดเลือก… 
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2. เกณฑการคัดเลือก 

 สสวท. จะคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ และคัดเลือกนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการสอบในครั้งนี้ โดย 

2.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ 

 นักเรียนท่ีเขาสอบจากท่ัวประเทศจะไดรับคัดเลือกในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิชาละประมาณ 

1,000 คน โดยพิจารณาตามลําดับคะแนน ท้ังนี้ สามารถปรับเพ่ิมหรือลดจํานวนไดหากคะแนนของนักเรียนเทากัน

และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

2.2 การคัดเลือกนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล 

 นักเรียนท่ีเขาสอบจากท่ัวประเทศจะไดรับคัดเลือกใหรับเหรียญรางวัลในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

วิชาละประมาณ 100 คน โดยพิจารณาตามลําดับคะแนน ท้ังนี้ สามารถปรับเพ่ิมหรือลดจํานวนไดหากคะแนนของ

นักเรียนเทากันและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

3. การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ และนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล 

สสวท. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 โดยการประกาศผลการสอบ

คัดเลือกจะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเทานั้น ท้ังนี้ นักเรียนท่ีเขาสอบทุกคนสามารถพิมพแบบ

รายงานผลคะแนนรายบุคคลไดทางเว็บไซต http://admission.ipst.ac.th  ตั้งแตวันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

เปนตนไป และการพิจารณาคัดเลือกของ สสวท. ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

4. รางวัลสําหรับนักเรียน   

4.1 เกียรติบัตรสําหรับนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ   

 นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ สามารถพิมพเ กียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส  ไดทางเว็บไซต  

http://admission.ipst.ac.th  ตั้งแตวันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป 

4.2 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล 

นักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวลั จะไดรับเหรียญรางวัลพรอมเกียรติบัตรจาก สสวท. โดยจะจัดสงไปยังท่ีอยูของ

นักเรียนตามท่ีระบุในระบบรับสมัครสอบออนไลน ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

  

5. การสงเสริมนักเรียน 

5.1 การสงเสริมนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ 

 นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ จะไดรับการสงเสริมจาก สสวท. โดยการสงสื่อเสริมการเรียนไปยังท่ีอยู

ของนักเรียนตามท่ีระบุในระบบรับสมัครสอบออนไลน ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เพ่ือศึกษานอกเวลา

เรียนและใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือการสงเสริมอ่ืน ๆ ในรูปแบบท่ีเปนประโยชนกับนักเรียน 

5.2 การสงเสริมนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล 

นักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล จะไดรับการสงเสริมจาก สสวท. ในรูปแบบท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 สําหรับรายละเอียดรูปแบบการสงเสริมจะแจงใหทราบภายหลัง 

  

6. การขอคืนเงิน… 

http://admission.ipst.ac.th/
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6. การขอคืนเงินคาสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ  

 นักเรียนท่ีประสงคจะขอคืนเงินคาสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 สามารถกรอกแบบฟอรมตามเอกสารทายประกาศ  

โดยนักเรียนสามารถจัดสงเอกสารไดตั้งแตวันท่ี 2 – 8 เมษายน 2565 ทางไปรษณียหรือบริการขนสงท่ีสามารถติดตาม

พัสดุไดเทานั้น และ สสวท. จะยึดวันประทับตราไปรษณียหรือวันท่ีจัดสงเอกสารเปนหลัก  

 ท่ีอยูในการจัดสง ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท. เลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขอคืนเงินคาสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ) 

 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  2  เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 (ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค) 

 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน 

เข<าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรEและคณิตศาสตรE ประจำปHการศึกษา 2564 

ในสถานการณEการแพรPระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

********************************************** 

สสวท. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเขAาโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรIและคณิตศาสตรI ประจำปKการศึกษา 2564 ในสถานการณIการแพรSระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังน้ี 

1. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับศูนย8สอบ 

1.1 การจัดเตรียมก?อนวันสอบ ดังน้ี 

• สนามสอบ สำหรับผูAเขAาสอบไมSเกินสนามสอบละ 400 คน และทำความสะอาดพื้นท่ี

ภายในสนามสอบดAวยสารท่ีสามารถฆSาเชื ้อโรคไดA พรAอมทั้งประสานการดำเนินงาน

รSวมกับคณะกรรมการโรคติดตSอจังหวัดหรือประสานสถานพยาบาลหรือหนSวยงาน

สาธารณสุข เพ่ือขอรับการสนับสนุนดAานการสาธารณสุข 

• ห@องสอบ 3 ประเภท ดังน้ี 

1) หAองสอบปกติ จำนวนตามท่ี สสวท. กำหนด 

2) หAองสอบสำรองสำหรับผู Aป iวย COVID – 19 (หAองสอบสำรอง A) จำนวน 

อยSางนAอย 1 หAองตSอสนามสอบ 

3) หAองสอบสำรองสำหรับผู Aที ่มีความเสี ่ยงสูงที ่มีโอกาสปiวยดAวย COVID–19  

(หAองสอบสำรอง B) จำนวนอยSางนAอย 1 หAองตSอสนามสอบ 

การจัดที่นั่งสอบใหAจัดไวAสำหรับผูAเขAาสอบหAองละ 20 คน โดยเวAนระยะหSางระหวSาง

โตmะสอบอยSางนAอย 1.5 เมตร และเปnนหAองที่มีอากาศถSายเทสะดวก หากเปnนหAอง

ปรับอากาศใหAงดการเปoดเครื่องปรับอากาศ และจัดใหAมีแอลกอฮอลIฆSาเชื้อประจำ

หAองสอบทุกหAอง 

หมายเหตุ หAองสอบสำรอง A และ B ตAองอยูSแยกอาคารจากหAองสอบปกติ 

• จุดรับ–ส?งนักเรียน สำหรับผูAปกครองรับ–สSง นักเรียน โดยติดตั้งปqายระบุจุดรับ–สSง  

ใหAชัดเจน สังเกตไดAงSาย 

• จุดคัดกรอง สำหรับคัดกรองนักเรียนและผู Aที ่เกี ่ยวขAองทุกคนกSอนเขAาสนามสอบ  

ณ ประตูทางเขAาสนามสอบ โดยจัดใหAมีแอลกอฮอลIฆSาเช้ือ ณ จุดคัดกรอง พรAอมท้ังติดต้ัง

ปqายระบุจุดคัดกรองใหAชัดเจน สังเกตไดAงSาย  

• จุดรับประทานอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่สอบ 2 วิชา โดยจัดใหAมีแอลกอฮอลI 

ฆSาเช้ือ ณ จุดรับประทานอาหารกลางวัน 
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• จุดตั้งปGายประกาศ เพื่อแจAงรายชื่อผูAเขAาสอบ กำหนดการสอบ แผนผังโรงเรียน แผนผังท่ี

น่ังสอบ ปqายระบุอาคารสอบ และปqายบอกทาง ใหAชัดเจน สังเกตไดAงSาย 

• จุดพักคอยหรือจุดนัดพบ (ถ@ามี) ในกรณีท่ีสนามสอบมีพื้นที่กวAาง สามารถจัดใหAมี 

จุดพักคอยหรือจุดนัดพบสำหรับผูAปกครองและนักเรียน  โดยใหAมีระยะหSางระหวSาง

บุคคลอยSางนAอย 1.5 เมตร  หากสนามสอบใดมีพ้ืนท่ีไมSเพียงพอตSอการจัดใหAมีจุดพักคอย

หรือจุดนัดพบใหAผู Aปกครองรับ–สSง นักเรียนที ่หนAาประตูทางเขAาสนามสอบเทSาน้ัน  

ไมSอนุญาตใหAผูAปกครองเขAาภายในสนามสอบ 

• จุดอ่ืน ๆ ขอใหAจัดเตรียมตามขAอกำหนดของจังหวัดท่ีเปnนท่ีต้ังของสนามสอบ 

1.2 การดำเนินการในวันสอบ 

1.2.1 การตรวจคัดกรอง 

• เจAาหนAาท่ีตรวจคัดกรองเขAาประจำ ณ จุดคัดกรองกSอนเวลาสอบอยSางนAอย 90 นาที 

เพ่ือตรวจสอบความเรียบรAอย และเตรียมการคัดกรองผูAท่ีจะเขAาไปภายในสนามสอบ 

• ตรวจคัดกรองนักเรียนและผูAที่เกี่ยวขAองทุกคนกSอนเขAาสนามสอบ ณ จุดคัดกรอง  

ซ่ึงอยูSท่ีประตูทางเขAาสนามสอบ ดังน้ี 

1) ตรวจสอบการสวมหนAากากอนามัย โดยทุกคนที่จะผSานเขAาไปภายในสนามสอบไดA

ตAองสวมหนAากากอนามัยอยSางมิดชิดเทSานั้น และกำชับใหAสวมหนAากากอนามัย

ตลอดเวลาท่ีอยูSภายในสนามสอบ 

2) ตรวจสอบผลการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งตAองเปnนผลจากการตรวจหา

เช้ือกSอนเวลาสอบไมSเกิน 48 ช่ัวโมง โดยตรวจสอบจาก 

2.1) แบบแสดงผลการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 

2.2) หลักฐานการตรวจหาเชื้อ เชSน ใบรับรองจากสถานพยาบาล รูปถSายผลตรวจ

จากชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือจากชุดตรวจ ATK โดยตรง  

ผูAที่มีผลตรวจวSาไมSพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ใหAผSานเขAาสนามสอบไปยังจุดเขAาแถว

เพ่ือรอข้ึนหAองสอบ หรือเขAาปฏิบัติหนAาท่ีตามท่ีไดAรับมอบหมาย หรือไปยังจุดพักคอย 
 

สำหรับผูAปiวยและผูAที ่มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาส COVID – 19 ใหAเจAาหนAาท่ีติดตSอ

นักเรียนตามชSองทางติดตSอที ่แจAงในแบบฟอรIมอิเล็กทรอนิกสIและแจAงเสAนทาง 

การเดินไปยังหAองสอบสำรอง A สSวนผูAที่มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสปiวยดAวย COVID–

19 ใหAเสAนทางการเดินไปยังหAองสอบสำรอง B  
 

1.2.2 แยกนักเรียนเขAาแถวตามหAองหรืออาคาร แลAวทยอยนำนักเรียนเขAาหAองสอบ 

1.2.3 เมื ่อหมดเวลาสอบใหAเจAาหนAาท่ีดูแลนักเรียนที่ออกจากหAองสอบใหAไปพบผูAปกครอง  

ณ จุดนัดหมาย โดยไมSใหAมีการกระจุกตัวและเปnนไปตามมาตรการการเวAนระยะหSาง 

ทางสังคม ซ่ึงตAองมีระยะหSางระหวSางบุคคลอยSางนAอย 1.5 เมตร 

1.2.4 ปฏิบัติตามขAอกำหนดอ่ืนของจังหวัดท่ีเปnนท่ีต้ังของสนามสอบ 
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2. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู@เข@าสอบและผู@ปกครอง 

2.1 นักเรียนและผูAปกครองควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่จะไดAรับเชื้อไวรัส 

SARS-CoV-2 และควรเล่ียงการรSวมกิจกรรมท่ีมีคนจำนวนมาก 

2.2 นักเรียนจะตAองตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ภายใน 48 ชั่วโมง กSอนเวลาสอบ 

โดยตรวจดAวยตนเองดAวยชุดตรวจ ATK หรือตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐหรือ

เอกชน แลAวกรอก “แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2” ท่ีแนบทAาย

มาตรการและแนวปฏิบัติน้ี พรAอมถSายรูปผลตรวจจากชุดตรวจ ATK หรือบรรจุชุด

ตรวจ ATK ในถุงพลาสติกใหAมิดชิด  

ใหAนักเรียนนำส่ิงตSอไปน้ีไปแสดงตSอเจAาหนAาท่ี ณ จุดตรวจคัดกรอง 

- แบบแสดงผลการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 

- หล ักฐานการตรวจหาเช ื ้ อไวร ัส SARS-CoV-2 เช Sน ใบร ับรองจาก

สถานพยาบาล  รูปถSายผลตรวจจากชุดตรวจ ATK  หรือชุดตรวจ ATK  

ท่ีบรรจุในถุงพลาสติกอยSางมิดชิด 

นักเรียนที่มีผลตรวจเปTนพบเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะได@รับเชื้อ และมีความ

ประสงค8จะเข @าสอบ ให Aน ักเร ียนกรอกขAอม ูลในแบบฟอรIมอ ิเล ็กทรอนิกสI 

https://bit.ly/IPSTGenius2564-2 ภายในวันท่ี 29 เมษายน 

2565 เวลา 12.00 น. โดยจะมีเจ AาหนAาท่ีติดต Sอเพ ื ่อแจAง 

จ ุดนัดหมายและเสAนทางการเด ินไปยังหAองสอบสำรอง  

A หรือ B  

 

 

2.3 นักเรียนควรมาถึงสนามสอบกSอนเวลาสอบอยSางนAอย 1 ชั่วโมง เนื่องจากสนามสอบ

จะมีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนกSอนเขAาสนามสอบ ในกรณีที่นักเรียนมาถึง

สนามสอบชAา และตAองตรวจคัดกรองทำใหAเขAาสอบชAา กรรมการจะไมSอนุญาตใหA

นักเรียนมีเวลาสอบเพิ่ม และหากถึงหAองสอบเกินกำหนดเวลาสอบมากกวSา 15 นาที 

นักเรียนจะไมSไดAรับอนุญาตใหAเขAาสอบ  

2.4 นักเรียนท่ีประสงคIเขAาสอบทั้ง 2 วิชา ใหAจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื ่มมา 

ใหAพรAอมในวันสอบ 

2.5 นักเรียนและผูAปกครองตAองสวมหนAากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูSในบริเวณสนามสอบ 

2.6 ใหAนักเรียนทำความสะอาดมือดAวยแอลกอฮอลIฆSาเช้ือกSอนเขAาสนามสอบและหAองสอบ 

2.7 นักเรียนควรนัดหมายกับผู Aปกครองเกี ่ยวกับจุดรับ–สSง ใหAชัดเจน เนื ่องจาก 

ในบางสนามสอบมีพื้นที่ไมSเพียงพอตSอการจัดใหAมีจุดพักคอย ซึ่งตAองมีระยะหSาง

ระหวSางบุคคลอยSางนAอย 1.5 เมตร จึงใหAผูAปกครองรับ–สSง นักเรียนที่หนAาประตู

ทางเขAาสนามสอบเทSาน้ัน ไมSอนุญาตใหAผูAปกครองเขAาภายในสนามสอบ 
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2.8 นักเรียนตAองรักษาระยะหSางระหวSางบุคคลอยSางนAอย 1.5 เมตร โดยเครSงครัด

ตลอดเวลาท่ีอยูSภายในสนามสอบ 

2.9 ปฏิบัต ิตามคำแนะนำของกรรมการคุมสอบและเจAาหนAาที ่ประจำสนามสอบ 

อยSางเครSงครัด 

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดAตามสถานการณI 

การแพรSระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ใหAเปnนไปตามมาตรการปqองกันโรคของศูนยIบริหาร

สถานการณIการแพรSระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และการตัดสินของประธานอำนวย 

การสอบถือเปnนท่ีส้ินสุด 

ขอใหAผูAเขAาสอบติดตามขSาวสารการจัดสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรI

และคณิตศาสตรI ประจำปKการศึกษา 2564 ทางเว็บไซตI http://genius.ipst.ac.th หรือ Facebook Fanpage: 

IPST Genius Project 

  



 

 

แบบแสดงผลการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ของผู@เข@าสอบคัดเลือก 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8 ประจำปbการศึกษา 2564 

 

คำช้ีแจง โปรดกรอกขAอมูลลงในชSองวSางและทำเคร่ืองหมาย ü ลงในชSอง ¨ 

 

วันท่ี……….เมษายน พ.ศ. 2565 

ขAาพเจAา (ด.ช./ด.ญ.)……………………………………………………………………………………………………………….. 

เลขประจำตัวผูAเขAาสอบ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

ไดAตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 เม่ือวันท่ี ¨ 28 ¨ 29 ¨ 30  เมษายน 2565 เวลา………………….……..น. 

ทำการตรวจโดย  

¨ สถานพยาบาล (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………… 

โดยวิธี ¨ ATK 

¨ RT-PCR 

¨ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………. 

¨ ตรวจดAวยตนเองดAวยชุดตรวจ ATK 

 

 

ผลการตรวจ  ̈  ไมSพบเช้ือ  ¨ พบเช้ือ 

ขAาพเจAาขอยืนยันวSา ขAอมูลขAางตAนเปnนความจริงทุกประการ 

 

………………………………………………………………………… 

(……………………………………………………………………….) 

นักเรียนผูAเขAาสอบ 

………………………………………………………………………… 

(…………………………………………………..…………………..) 

ผูAปกครอง 

 

 

หมายเหตุ 

ใหAน ักเร ียนนำแบบฟอรIมน้ี พรAอมหลักฐานการตรวจหาเชื ้อไวร ัส SARS-CoV-2 เช Sน ใบรับรองจาก

สถานพยาบาล รูปถSายผลตรวจจากชุดตรวจ ATK  หรือชุดตรวจ ATK ที่บรรจุในถุงพลาสติกอยSางมิดชิด  

ไปแสดงตSอเจAาหนAาท่ี ณ จุดตรวจคัดกรองในวันท่ี 30 เมษายน 2565 

 



แบบฟอร์มขอรบัคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

    วันที่ ......... เมษายน 2565 

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

เรื่อง   ขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิก์ารสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 

หลักฐานแนบ 1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าสมคัรสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 

  2. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บญัชีของผู้สมัครสอบ  

  ข้าพเจ้า เด็กชาย / เด็กหญิง................................................................................................................................ 

โรงเรียน..................................................................จังหวัด.......................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................

ได้สมัครสอบและช าระเงินค่าสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564   

แต่เนื่องจากมีประกาศก าหนดวันสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ใหม่เป็นวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 และเปลี่ยนแปลงการสอบ 

แบบออนไลน์ (Online) เป็นการสอบปกติ (On-site) ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าสอบตามก าหนดการดังกล่าวได้ 

  ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบ จ านวน  100 บาท   200 บาท   

และสละสิทธิ์การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยขอให้โอนเงินค่าสมัครสอบดังกล่าว คืนไปยัง

บัญชีธนาคาร...........................................ชื่อบัญชี.............................................................เลขที่บัญชี.............................................. 

พร้อมแนบหลักฐาน 1 และ 2 มาด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมคัรสอบ                      ลงชื่อ...........................................................ผูป้กครอง 

      (..........................................................)                   (..........................................................) 
                      

หมายเหตุ: 

1) ขอให้พิจารณาใช้บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ธนาคารกรุงไทย ในการขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบ หากไม่มีสามารถ 
ใช้บัญชีธนาคารอื่นได้  ทั้งนี้ ขอให้เป็นบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน 

2) หากใช้บัญชีธนาคารของผู้ปกครองในการขอรับคืนเงินค่าสมัครสอบ ขอให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง เพื่อแสดงหลักฐานประกอบความเกี่ยวข้องกับนักเรียน  

3) หากต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสูญหาย จะต้องน าส าเนาใบเสร็จรับเงินไปติดต่อแจ้งความเอกสารส าคัญหาย โดยไปติดต่อพนักงาน
สอบสวน ณ สถานีต ารวจในท้องที่  เพื่อขอหลักฐานการแจ้งความลงบันทึกประจ าวันที่มีค ารับรองว่า “หากพบต้นฉบับ
ใบเสร็จรับเงินในภายหลัง จะไม่น ามาขอคืนเงินค่าสมัครสอบอีก” และส่งหลักฐานการแจ้งความพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ สสวท.   

4) ขอให้ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมหลักฐานแนบทั้งหมด ไปยังอีเมล genius@ipst.ac.th  หรือ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและ
อัจฉริยภาพ สสวท. เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 8 เมษายน 
2565 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่จัดส่งเอกสารเป็นหลัก) หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินคืน และโปรด
แจ้งข้อมูลการส่งพัสดุ ตาม QR code นี้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท.  

โทร. 02 392 4021 ต่อ 2202 – 2207 

mailto:genius@ipst.ac.th
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