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แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 19  

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) 
-------------------------------------------------------------- 

 
แนวปฏิบัติสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค และศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) 

  
           เมื่อได้รับประกาศ ใบสมัคร และเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว   ขอความกรุณาให้ดำเนินการ   ดังนี้  

1. ประชาสัมพ ันธ ์โครงการจัดส ่งผู ้แทนประเทศไทยไปแข่งขันว ิทยาศาสตร์โอล ิมปิกระหว่างประเทศ         
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ของโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบโดยทั่ว
กัน   

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค หรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ สอวน. ม.ต้น  
   (กทม.) รวบรวมใบสมัครและจัดสนามสอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย   

               2.1 ประธานอำนวยการสอบ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค หรือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) 
  2.2 รองประธานอำนวยการสอบ (ในกรณีที่ สพม.นั้น ๆ รบัผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัดให้มีรองประธานได้
เท่ากับจำนวนจังหวัดที่รับผิดชอบ)  
  2.3 กรรมการรับสมัครสอบ 

2.4 กรรมการรับ - ส่งข้อสอบ (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) 
2.5 กรรมการจัดทำสำเนาข้อสอบ   

               2.6 กรรมการกลาง ณ สนามสอบ (ผู้สมัคร 400 คน ต่อ กรรมการกลาง 1 คน) 
2.7 กรรมการคุมสอบ (ผู้สมัคร 25 คน/ห้อง ต่อ กรรมการคุมสอบ 2 คน)  
     (กรณีที่มีผู้สมัครไม่เกิน 16 คน /ห้อง  ให้มีกรรมการคุมสอบ 1 คน) 

               2.8 นักการ – ภารโรง (ผู้สมัคร 6 ห้อง ต่อ นักการ 1 คน)                                                                                                                                                                                                 
3. กรรมการรับสมัครสอบ ชี้แจงการออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนการรับสมัครโดยรับสมัครในระหว่าง วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
     4.  แจ้งสถานที่สอบให้นักเรียนทราบ ก่อนวันสอบ  

5.  จัดสอบแข่งขันรอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
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แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการรับสมัครสอบ 
  

 1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
 2. แจกใบสมัครให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัคร (ใบสมัครถ่ายสำเนาได้) 

   3. ให้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป และมีสัญชาติไทย  
   4. ตรวจความเรยีบร้อยของใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 

 5. รับค่าสมัครจากนักเรียน คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 6. เมื่อปิดรับสมัครแล้วรวบรวมใบสมัครทั้งหมดและค่าสมัครสอบส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    

ส่วนภูมิภาค หรือโรงเรยีนที่เป็นศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.)   
   7. ประธานอำนวยการสอบ จะต้องแจ้งเฉพาะจำนวนผู้สมัครให้ทางมูลนิธิ สอวน. ทราบภายในวันจันทร์ที่        
10 มกราคม 2565 (ส่วนไฟล์รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด พร้อมเลขประจำตัวผู้สมัครสอบสามารถส่งทางอีเมล 
ac.olympiads@posn.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565)  

    8. กรณีที่จังหวัดใดไม่มีผู้สมัคร ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่วนภูมิภาค นั้นๆ 
แจ้งมูลนิธิ สอวน. ภายใน 2 วัน หลังจากวันปิดรับสมัคร  
     9. คืนบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ที่กรอกเลขประจำตัวสอบเรียบร้อยแล้ว แก่นักเรียนที่สมัครสอบ เพ่ือนำไปแสดงใน
วันสอบ  

 10. แจ้งสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบ 
    11. แจ้งให้ผู้สมัครเตรียมปากกา และ ดินสอดำ 2B หรือ BB ยางลบรวมทั้งกบเหลาดินสอมาด้วย 
  12. แจ้งผู้สมัครสอบไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณทุกชนิดรวมทั้งไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ
เข้าห้องสอบ 
  13. แจ้งผู้สมัครสอบถ้ามาสายเกินกว่า 30 นาทีหลังจากเริ่มสอบวิชาแรก จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
และหมดสิทธิการสอบคัดเลือกทุกรายวิชา และไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
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แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบที ่1  
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 19  

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) 
-------------------------------------------------------------- 

 
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ 

 
เมื่อตรวจนับเอกสารในซองข้อสอบเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ให้ผู้สมคัรสอบแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครก่อนเข้าห้องสอบ แล้วให้นั่งตามเลขที่กำหนด  
      2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนวางบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบบนโต๊ะ 
 3. แจกข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ทำข้อสอบทีละวิชา กำชับให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ วิชาที่สอบ และเลข
ประจำตัวสอบให้ถูกต้องชัดเจนด้วยปากกา และใช้ดินสอดำ 2B หรือ BB ระบายลงในวงกลม  
 4. ให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อในแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ผู้ใดขาดสอบให้เขียนว่า –ขาดสอบ– ในช่องลงลายมือชื่อ   

5. ระหว่างให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้สมัครหรือไม่  
6. เมื่อหมดเวลาสอบให้เก็บรวบรวมกระดาษคำตอบ 

      7. สำหรับผู้ขาดสอบให้ เรียงลำดับกระดาษคำตอบ โดยกรรมการคุมสอบไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ใน
กระดาษคำตอบ แต่ให้เขียนตัวโต ๆกลางหน้ากระดาษคำตอบว่า –ขาดสอบ– ด้วยปากกาสีแดง แล้วเรียงเข้ากับ
กระดาษคำตอบ  
      8. ทำรายงานแบบแจ้งยอดจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและขาดสอบ 

9. รวบรวมกระดาษคำตอบ ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ และแบบรายงานแจ้งยอดจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบใส่ซอง
ข้อสอบส่งคืนกรรมการกลาง   
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แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 19  

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) 
-------------------------------------------------------------- 

 
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกลาง ณ  สนามสอบ 

 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค หรือโรงเรียนที่เป็น ศูนย์ สอวน. ม.ต้น 

(กทม.) เป็นผู้ประกาศสถานที่สอบ 
2. ดูแลให้นักการภารโรงจัดห้องสอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ  
3. ติดประกาศเรื่องสถานที่สอบให้ชัดเจน และติดเลขท่ีห้องสอบหน้าห้องสอบ  
4. ในวันสอบให้นำซองข้อสอบแต่ละวิชาไปส่งที่ห้องสอบ  
5. เมื่อกรรมการคุมสอบ นำซองกระดาษคำตอบมาคืน ให้ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง  
6. รวบรวมซองกระดาษคำตอบ (ภายในซองมีกระดาษคำตอบ ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ และสรุปรายงานจำนวนผู้เข้าสอบ) 

แล้วปฏิบัติดังนี้  
       กรุงเทพฯ  ส่งถึง มูลนิธิ สอวน.  ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 
      ต่างจังหวัด ส่งถึง มูลนิธิ  สอวน. โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 
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แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 19  

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) 
-------------------------------------------------------------- 

 
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ รับ – ส่งข้อสอบ 

  
การรับ – ส่งข้อสอบ แยกปฏิบัติ ดังนี้  

            กรุงเทพฯ 
ให้กรรมการรับ – ส่งข้อสอบไปรับข้อสอบและกระดาษคำตอบที่ มูลนิธิ สอวน. ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565

แล้วไปทำการสำเนาข้อสอบตามจำนวนผู้สมัครสอบ และเมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้นำกระดาษคำตอบส่งคืน มูลนิธิ สอวน. 
ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

    
       ต่างจังหวัด 

มูลนิธิ สอวน.จะส่งกระดาษคำตอบ พร้อมด้วยกระดาษคำตอบสำรอง หลังจากทราบจำนวนผู้สมัครทั้งหมด และ
จะจัดส่งต้นฉบับข้อสอบโดยไปรษณีย์ด่วน (EMS) ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค 
ภายในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 โดยทางสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้องทำการสำเนาข้อสอบตามจำนวนผู้สมัครสอบ และให้
ประธานอำนวยการสอบฯ เก็บข้อสอบไว้จนถึงวันสอบหากไม ่ได ้ร ับข ้อสอบตามเวลาที ่กำหนด โปรดแจ้ง          
มูลนิธิสอวน. ด่วน ก่อนวันสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-8915-6 เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้กรรมการกลาง 
ณ สนามสอบ ส่งกระดาษคำตอบคืนมูลนิธิ สอวน. ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 โดยไปรษณีย์ด่วน (EMS)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  6                                                                  19th IJSO 
 

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  
การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 19  

(The Nineteenth International Junior Science Olympiad: 19th IJSO) 
-------------------------------------------------------------- 

 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 

  
           นักเรียนที่ มีคุณสมบัติตามประกาศมูลนิธิ  สอวน. การส่งผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์            
โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับม.ต้น ครั้งที่ 17 และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
  

1. ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
www.posn.or.th, https://hcemc.obec.go.th และ www.ipst.ac.th      

2. จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นใบสมัคร คือ  

                 2.1 ใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 
       2.2 สำเนาบัตรประชาชน 

      2.3 ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท  
      3. สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ก่อนยื่นใบสมัคร  
                 3.1 ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 1 รูป  

      3.2 กรอกข้อความลงในใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้ถูกต้องชัดเจน (ตัวบรรจง) 
 โดยไม่ต้องกรอก เลขประจำตัวสอบ  

4. ยื่นใบสมัครและสิ่งที่เตรียมไว้ในข้อ 2 และ 3 ได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 

5. ก่อนถึงวันสอบ หรือในวันสอบ นักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ที่กรอกเลขประจำตัวสอบแล้วจาก
ผู้รับสมัครสอบ    

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่วนภูมิภาค และศูนย์ สอวน. ม.ต้น (กทม.) จะแจ้งสถานที่สอบให้
นักเรียนทราบ ก่อนวันสอบ  
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7. ในวันสอบนักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
7.1 นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในห้องสอบ   
7.2 ใช้ปากกากรอกข้อมูลลงในช่องว่างต่อไปนี้ 

1)  ชื่อ-นามสกุล 
2)  รหัสวิชา 
3)  วิชา 
4)  สถานที่สอบ 
5)  วันที่สอบ 
6)  กรอกเลขประจำตัวลงในช่อง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 หลัก 

         ** 7.3 ใช้ดินสอดำ 2B หรือ BB  ระบายลงในวงกลมให้ตรงกับเลขประจำตัวสอบให้ชัดเจน 
 

8. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องคำนวณทุกชนิด ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้า
ห้องสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ติดตามผลได้ที่เว็บไซต์ www.posn.or.th  ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

เท่านั้น โดยไม่เปิดเผยคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของมูลนิธิ สอวน. ถือเป็นที่
สิ้นสุด ขอให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบด้วย 
 


