
                                                                                   
 

 
 
 

ประกาศมูลนิธิ สอวน. 
ท่ี 40/2558 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังที่ 13 

 (The Thirteenth International Junior Science Olympiad: 13th IJSO)  
------------------------------------- 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 13 
รายละเอียดดังนี้ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขัน 

1. ก าลังศึกษาในช้ัน ป.6,  ม.1- ม.3 ณ วันท่ีสมัคร มีคะแนนเฉล่ียในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือผลการเรียนดี พร้อมท้ังมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ต้องมี
ใบรับรองจากสถานศึกษา) 

2. ต้องเกิดในวันท่ี 1 มกราคม 2544  หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2544 
3.  อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
4. มีสัญชาติไทย 
5. ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายอบรม (ถ้าได้รับคัดเลือกจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของแต่ละวิชา) 
6. โรงเรียนรับรอง โดยผู้อ านวยการโรงเรียน (หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมาย) 
7. ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน การสอบคัดเลือกรอบ 1 

และรอบ 2 ให้อยู่ในการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อคัดผู้แทนนักเรียน จ านวนโรงเรียนละ 6 คน เข้าร่วม
การอบรมในค่ายของมูลนิธิ สอวน. 

8. จะต้องไม่เคยเป็นผู้แทน IJSO  
 

1. การรับสมัคร 
การรับสมัคร 

1. ขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ท่ีโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
ในส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์  www.posn.or.th, 
www.imso.go.th, www.innoobec.com และ www.ipst.ac.th (ส าเนาใบสมัครได้) 

2.  กรอกข้อความลงในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง  
3.  น ารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป และในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 1 รูป 

http://www.posn.or.th/
http://www.imso.go.th/


                                                                                   
 

4.  ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท (กรณีท่ีนักเรียนมีผลการเรียนดีแต่ยากจน ควรมีหนังสือรับรองจาก 
     สถานศึกษา เพื่อขอยกเว้นค่าสมัคร) 
5.  โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร และค่าสมัครน าส่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน

ส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ สอวน. ม. ต้น ในกทม. 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาสูติบัตร หรือส าเนาบัตรประชาชน 
2. ใบรับรองผลการเรียน 

 
วันรับสมัครสอบ 

เปิดรับสมัครสอบต้ังแต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2558 (ในเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.) 
 
 2.  การสอบ   

การสอบคัดเลือกรอบที่ 1 
   - ผู้สมัครสอบจากท่ัวประเทศ จะได้รับการคัดเลือกไว้ประมาณ 300 คน รวมโควต้าเขตพื้นท่ี, 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก สสวท. 60 คน, ผู้แทนประเทศไทยจากการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา จาก สพฐ. 18 คน (ยกเว้น โรงเรียน       
สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน) 

 
สถานที่สอบคัดเลือก 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค และหรือโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์ สอวน. 
ม.ต้น เป็นผู้ก าหนดและประกาศให้ผู้สมัครสอบทราบ 
 

   ก าหนด วัน เวลาสอบ 
      การสอบคัดเลือกรอบที่ 1 

     วันเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2559 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ วิชา เวลา ระยะเวลา 

 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 08.30 น. - 10.00 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

มัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค ฟิสิกส์     10.10 น.- 11.40 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

- ศูนย์ สอวน. ม.ต้น  (กทม.) เคมี 13.00 น. - 14.30 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 ชีววิทยา 14.40 น. - 16.10 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 



                                                                                   
 

     การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1 
 มูลนิธิ สอวน. จะท าการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตาม

ผลได้ท่ีเว็บไซต์ www.posn.or.th  
 
 การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 

           นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 จะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 เพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข้าอบรมประมาณ 30 คน (ไม่รวม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 6 คนและโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน 6คน) 

 
สถานที่สอบคัดเลือกรอบที่ 2 

ศูนย์ สอวน. ม.ต้น โรงเรียนสตรีวิทยา (ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ) 
 

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 
วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2559 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ วิชา เวลา ระยะเวลา 

ศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) 
โรงเรียนสตรีวิทยา 

ชีววิทยา 08.30 น. - 10.00 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ฟิสิกส์ 10.10 น.- 11.40  น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
เคมี 13.00 น. – 14.30 น. 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

 
     การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2 

   มูลนิธิ สอวน. จะท าการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 ติดตาม
ผลได้ท่ีเว็บไซต์ www.posn.or.th 

 
การอบรมเข้ม 

อบรมระหว่างวนัท่ี 20 เมษายน  - 12 พฤษภาคม  2559 
 

การสอบรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกรอบท่ี 2 จะต้องเข้ารับการอบรมและต้องผ่านการอบรม 80% ของเวลาใน
การอบรมแต่ละวิชา  จึงจะมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย(ผู้แทนประเทศไทย จ านวน 6 คน ส ารอง 4 คน) 
 

ก าหนดการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 
สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยในวันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

 
การประกาศผลสอบรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 

มูลนิธิ สอวน. จะท าการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประทศไทย ในวันศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2559
ติดตามผลได้ท่ีเว็บไซต์ www.posn.or.th 
 

http://www.posn.or.th/
http://www.posn.or.th/
http://www.posn.or.th/


                                                                                   
 

ผู ้สน ใจขอทราบรายละเอ ียดเพิ ่ม เต ิมได ้ที ่ม ูลน ิธ ิส ่ง เสร ิมโอล ิมป ิกว ิชาการและพ ัฒนามาตรฐาน                
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ส อ ว น .) โท ร . 0 -2 2 5 2 -8 9 1 6 , 0 -2 2 1 8 -5 2 4 3  ห ร ือ ที ่เว ็บ ไซ ต ์ www.posn.or.th, www.imso.go.th, 
www.innoobec.com และ www.ipst.ac.th ส าหรับการประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกครั้ง จะประกาศเฉพาะ
รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเท่านั้น โดยไม่แจ้งคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของ
กรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่ ม เติมได้ ท่ี  www.posn.or.th, www.imso.go.th, 
www.innoobec.com หรือ www.ipst.ac.th ตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศ 
 
      

http://www.posn.or.th/
http://www.imso.go.th/
http://www.posn.or.th/
http://www.imso.go.th/

