
 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรยีนทุนพัฒนาและสงเสริม 
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี (ทุน พสวท.)  

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 

 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานของรัฐซึ่งมีพันธ

กิจหลักในการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงค

เปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทุนพัฒนาและ

สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เขาศึกษาตอใน

โรงเรียนศูนย พสวท. ทั้ง ๑๐ แหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 

  คุณสมบัติของผูสมัคร 

  ๑. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓ หรือเทียบเทา ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ๒. มีผลการเรียนดังน้ี 

๒.๑ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๒.๒ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๒.๓ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๓.  ในกรณีผูสมคัรขาดคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ ตองไดรับรางวัลจากการประกวด หรือแขงขันตามขอใด ขอหน่ึงดังน้ี   

๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ  

๓.๒ การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ   

๓.๓  การแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย 

       ในพระบรมราชูปถัมภ   

๓.๔  เปนนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

  ๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาํตัวประชาชน 

  ๕. ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  ๖. มีความขย่ันหมั่นเพียร มคีวามประพฤติดีและมีบคุลิกภาพเหมาะสม 



 -  ๒  - 

  ๗. มีความต้ังใจเขารับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)  

  

// หลักฐาน … 



 -  ๓  - 

หลักฐานการสมัคร 

 ๑. ไฟลรูปถายชุดนักเรียนครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ความละเอียดไมนอยกวา ๓๐๐ dpi   
 ๒. คาธรรมเนียมการสมคัรสอบคนละ ๒๐๐ บาท 
 ๓. ใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.๑ และ ม.๒  เอกสาร ปพ.๑ ตัวจริง  หรือสําเนาที่ลงนามรับรองสําเนาเรียบรอย 
  ๔. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนประกาศเกียรติบัตรรางวัลตามคุณสมบัติของผูสมัครในขอ ๓ 

ระยะเวลารับสมัคร  
   เปดรับสมคัรต้ังแต วนัที ่ ๑๕ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  

ติดตอสอบถามขอมูลและขอรับใบสมัครไดท่ี 

๑. โรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู 

๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา ทั้ง ๔๒ เขตพ้ืนที ่

๓. โรงเรียนศูนยรับสมคัรและดําเนินการสอบทุน พสวท. ของแตละจังหวัด (ดังรายชื่อแนบทายประกาศ) 

๔. สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

 โทรศัพท ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ตอ ๒๓๑๐, ๒๓๑๔ และ ๒๓๑๖ หรือ www.ipst.ac.th 

สิทธิในการเลือกศูนยโรงเรียน พสวท. 

 สิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทุน พสวท. กําหนดใหเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปน้ี   

โรงเรียนในจังหวัดท่ีผูสมัครกําลังศึกษา สิทธิในการสมัครเขาศูนยโรงเรียน พสวท. 

๑. ภาคกลาง และภาคตะวันออก (๒๖ จังหวัด) 

     กรุงเทพมหานคร   กาญจนบุรี   จันทบุร ี  ฉะเชิงเทรา   

ชลบุรี   ชัยนาท   ตราด    นครนายก   นครปฐม   นนทบุร ี  

ปทุมธานี   ประจวบคีรขีันธ   ปราจีนบุรี   พระนครศรีอยุธยา 

เพชรบุรี   ระยอง    ราชบุรี   ลพบรุ ี    สมุทรปราการ  

สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร   สระแกว   สระบุร ี  สิงหบรุี  

สุพรรณบุร ี และอางทอง     

 

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  กรุงเทพฯ  (รับ ๖ คน)   หรือ 

๒. โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย  กรุงเทพฯ (รับ ๖ คน)  หรือ 

๓.  โรงเรียนศรบีุณยานนท  จังหวัดนนทบุร ี(รับ ๖ คน) หรือ 

๔.  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม (รับ ๖ คน) 

๓. ภาคเหนือ  (๑๗ จังหวัด) 

 กําแพงเพชร   เชียงราย   เชียงใหม  ตาก  นครสวรรค  นาน   

พะเยา   แพร   พิษณุโลก   พิจิตร  เพชรบรูณ  แมฮองสอน    

ลําพูน   ลําปาง   สุโขทัย   อุตรดิตถ  และอุทัยธานี 

 

๑. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม (รับ ๑๒ คน) 

๒. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก  (รับ ๑๒ คน) 

 

๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (๒๐ จังหวัด) 

       กาฬสินธุ   ขอนแกน   ชัยภูมิ   นครพนม   นครราชสมีา 

บุรีรัมย  บึงกาฬ  มุกดาหาร   มหาสารคาม   ยโสธร   รอยเอ็ด  

เลย  ศรีสะเกษ   สกลนคร   สุรินทร   หนองคาย  หนองบวัลาํภู 

อํานาจเจริญ   อุดรธานี   และอุบลราชธานี 

 

๑. โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย   จังหวัดขอนแกน (รับ ๑๔ คน) 

๒. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา (รับ ๑๔ คน) 

 



 -  ๔  - 

๕. ภาคใต  (๑๔  จังหวัด) 

 กระบี่    ชุมพร   ตรัง   นราธิวาส   นครศรธีรรมราช 

ปตตานี   พังงา   พัทลุง   ภูเก็ต   ยะลา   ระนอง   สตูล  

สงขลา   และสุราษฎรธานี         

 

๑. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย   จังหวัดสงขลา (รับ ๑๒ คน) 

๒. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรธีรรมราช (รับ ๑๒ คน) 

 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร   
 ๑.   กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมใบสมัครผานเว็บไซต http://www.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนําในเว็บไซต

ใหครบถวนสมบูรณ  สั่งพิมพใบสมัครเพ่ือใหผูอํานวยการ หรือครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษา หรือผูปกครอง

ลงนามรับรองการสมัคร กรณีท่ีไมสามารถสมัครผานระบบออนไลนได ใหติดตอโรงเรียนศูนยรับสมัครและดําเนินการ

สอบทุน พสวท. ของจังหวัดท่ีศึกษาอยู หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หรือสสวท.  

 ๒. ชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

  ๒.๑ นักเรียนผูสมัครสอบทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมการสมคัรสอบคนละ ๒๐๐ บาท การสมคัรจะสมบูรณตอเมื่อ

นักเรียนชําระเงินคาธรรมเนียมการสมคัรสอบภายในวันศุกรที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

  ๒.๒ กรณีที่ครอบครวันักเรียนผูสมัครมีฐานะยากจน  นักเรียนสามารถย่ืนหนังสือรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียนที่

นักเรยีนศึกษาอยูรับรองวาครอบครวันักเรียนมีฐานะยากจนจริง เพ่ือขอรับการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร 

 ๓.  สงใบสมัคร พรอมหลักฐานและคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ดวยตนเอง หรือสงผานทางโรงเรียนที่นักเรียนกําลัง

ศึกษาอยู  ดังน้ี 

 ๓.๑ กรุงเทพมหานคร สงที่ศูนยโรงเรียน พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครสอบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

หรือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

 ๓.๒ สวนภูมิภาค  สงที่โรงเรียนศูนยรับสมัครและดําเนินการสอบทุน พสวท. ของจังหวัดที่ศึกษาอยู   

 ๔. ศูนยรับสมัครและดําเนินการสอบทุน พสวท. จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักฐานที่นักเรียนย่ืนสมัคร และจะ

สงบัตรประจําตัวสอบใหแกนักเรียนผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศ หากพบในภายหลังวานักเรียนมีคุณสมบัติไม

ครบถวน สสวท.  จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลการสอบท้ังหมด โดยนักเรียนไมสามารถรองขอคาสมัครคืนได 
 
 

สถานท่ีสอบ  
กรุงเทพมหานคร จัดสอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   

สวนภูมิภาค จัดสอบ ณ โรงเรียนศูนยรับสมัครและดําเนินการสอบทุน พสวท. ของแตละจังหวัด   

กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก  
  นักเรียนผูสมัครสอบจะตองเขาสอบคัดเลือกรอบแรก ณ ศูนยรับสมัครและดําเนินการสอบทุน พสวท. ตามที่ย่ืนใบ

สมัคร  โดยในวันสอบใหนักเรียนนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบที่ศูนยรับสมัครฯ จัดสงให หรือ บัตรประจําตัวที่พิมพจากระบบ

ออนไลนพรอมบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดงตอคณะกรรมการคุมสอบดวย 
 

รอบท่ี ๑  สอบขอเขียน  วันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.รายละเอียดดังน้ี  

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเน้ือหา 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมของ สสวท.   

// วิธีการ … 



 -  ๕  - 

วิชาวิทยาศาสตรชวงชั้นที ่๓ 

๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. วิชาคณิตศาสตร 
สาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ของ สสวท.  

วิชาคณิตศาสตรชวงชั้นที ่๓ 
    

 การตรวจขอสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ จะใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร  กําหนดใหนักเรียนระบายคําตอบใน

กระดาษคําตอบคอมพิวเตอรโดยใชดินสอดําชนิด 2B หรือ BB เทาน้ัน ยกเวนการเขียนชื่อ เลขประจําตัวสอบ ชื่อสนามสอบ 

และวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคําตอบใหเขียนดวยปากกา ดังน้ันนักเรียนตองเตรียมเครื่องเขียน ดินสอ 2B หรือ BB 

ปากกาลูกลื่น และยางลบมาในวันสอบดวยตนเอง   

 

// การประกาศ … 



 -  ๖  - 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบท่ี ๑ 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือก โดยใชผล

คะแนนสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ เปนเกณฑตัดสิน  กําหนดประกาศรายชื่อผูสอบรอบที่ ๑ ใน วันศุกรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ 

สสวท. เว็บไซตhttp://www.ipst.ac.th/ 

 

รอบท่ี ๒   สอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สอบภาคปฏิบัติ สอบวัดจิตวิทยาศาสตรและสอบสัมภาษณ   

 นักเรียนที่สอบขอเขียนผาน ใหมาสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ณ ศนูย

โรงเรียนในโครงการ พสวท.  ที่นักเรียนเลือกสมัครสอบไว  วันเสารที่  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. 

เปนตนไป โดยนักเรียนตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมาแสดงตอเจาหนาที่ดวย 

 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ณ  ศูนยโรงเรียนในโครงการ พสวท. ๗ 

ศูนย และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต http://www.ipst.ac.th/ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

  (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประธานอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

 ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา 
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