ประกาศมูลนิธิ สอวน.
ที่ 35/2557
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12
(The Twelfth International Junior Science Olympiad: 12th IJSO)
------------------------------------มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือก
เป็นผู้ แทนประเทศไทยไปแข่ง ขันวิ ท ยาศาสตร์โ อลิ ม ปิก ระหว่างประเทศ ร ะดับ มั ธยมศึก ษาตอนต้น ครั้ง ที่ 12
รายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขัน
กาลังศึกษาในชั้น ป.6, ม.1- ม.3 ณ วันที่สมัคร มีคะแนนเฉลี่ย ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50 หรือผลการเรียนดี พร้อมทั้ ง มีผ ลงานทางวิท ยาศาสตร์ดีเด่น (ต้องมี
ใบรับรองจากสถานศึกษา)
ต้องเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2543 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2543
อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่แข่งขัน
มีสัญชาติไทย
ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายอบรม (ถ้าได้รับคัดเลือกจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของแต่ละวิชา)
โรงเรียนรับรอง โดยผู้อานวยการโรงเรียน (หรือรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย)
สาหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน การสอบคัดเลือกรอบ 1
และรอบ 2 ให้อยู่ในการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อคัดผู้แทนนักเรียน จานวนโรงเรียนละ 6 คน เข้าร่วม
การอบรมในค่ายของมูลนิธิ สอวน.
จะต้องไม่เคยเป็นผู้แทน IJSO

1. การรับสมัคร
1.

การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่โรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน
ส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม. เฉพาะโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนศึกษานารี) หรือดาวน์

โหลดได้ทางเว็บ ไซต์ www.posn.or.th, www.imso.go.th, www.innoobec.com และ

www.ipst.ac.th (สาเนาใบสมัครได้)
2. กรอกข้อความลงในใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
3. นารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป และในบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท (กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนดีแต่ยากจน ควรมีหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา เพื่อขอยกเว้นค่าสมัคร)
5. โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร และค่าสมัครนาส่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน
ส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ สอวน. ม. ต้น ในกทม.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองผลการเรียน
วันรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบตัง้ แต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557 (ในเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.)
2. การสอบ
การสอบคัดเลือกรอบที่ 1
- ผู้สมั ครสอบจากทั่ วประเทศ จะได้รับการคัดเลือกไว้ประมาณ 300 คน รวมโควต้าเขตพื้นที่ ,
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก สสวท. 60 คน, ผู้แทนประเทศไทยจากการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดั บประถมศึกษา จาก สพฐ. 18 คน (ยกเว้น โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน)

สถานที่สอบคัดเลือก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค และหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ สอวน.
ม.ต้น (กทม. เฉพาะโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนศึกษานารี) เป็นผู้กาหนดและประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

กาหนด วัน เวลาสอบ
การสอบคัดเลือกรอบที่ 1
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
วิชา
เวลา

ระยะเวลา

คณิตศาสตร์

08.30 น. - 10.00 น.

1 ชั่วโมง 30 นาที

มัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

ฟิสิกส์

10.10 น.- 11.40 น.

1 ชั่วโมง 30 นาที

- ศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม. โรงเรียน
สตรีวิทยาและโรงเรียนศึกษานารี)

เคมี

13.00 น. - 14.30 น.

1 ชั่วโมง 30 นาที

ชีววิทยา

14.40 น. - 16.10 น.

1 ชั่วโมง 30 นาที

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1
มูลนิธิ สอวน. จะทาการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ติดตาม
ผลได้ทเี่ ว็บไซต์ www.posn.or.th, www.imso.go.th, www.innoobec.com และ www.ipst.ac.th
การสอบคัดเลือกรอบที่ 2
นักเรียนที่ได้รับ คัดเลือ กจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 จะมีสิท ธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือ ก
นักเรียนเข้าอบรมประมาณ 30 คน (ไม่รวม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 6 คน และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 6
คน)
สถานที่สอบคัดเลือกรอบที่ 2
ศูนย์ สอวน. ม.ต้น โรงเรียนสตรีวิทยา (ถนนราชดาเนิน กรุงเทพฯ)

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.)
โรงเรียนสตรีวิทยา

วิชา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี

เวลา
08.30 น. - 10.00 น.
10.10 น.- 11.40 น.
13.00 น. – 14.30 น.

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2
มูลนิธิ สอวน. จะทาการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2558 ติดตาม
ผลได้ที่เว็บไซต์ www.posn.or.th, www.imso.go.th, www.innoobec.com และ www.ipst.ac.th

การอบรมเข้ม
อบรมระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558
การสอบรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 จะต้องเข้ารับการอบรมและต้องผ่านการอบรม 80% ของเวลาใน
การอบรมแต่ละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย(ผู้แทนประเทศไทย จานวน 6 คน สารอง 4 คน)
กาหนดการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
การประกาศผลสอบรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
มูลนิธิ สอวน. จะทาการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทย ในวันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2558
ติดตามผลได้ทเี่ ว็บไซต์ www.posn.or.th, www.imso.go.th, www.innoobec.com และ

www.ipst.ac.th
ผู ้ส นใจขอทราบรายละเอีย ดเพิ ่ม เติม ได้ที ่ม ูล นิธ ิส ่ง เสริม โอลิม ปิก วิช าการและพัฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) โทร. 0-2252-8916, 0-2218-5243 หรือ ที ่เ ว็บ ไซต์ www.posn.or.th, www.imso.go.th,
www.innoobec.com และ www.ipst.ac.th สาหรับ การประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศ
เฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น โดยไม่แจ้งคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของ
กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สามารถดาวน์โ หลดใบสมั ครและดูร ายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.posn.or.th, www.imso.go.th,
www.innoobec.com หรือ www.ipst.ac.th ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.กาจัด มงคลกุล)
เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.

