
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้กระทรวง 
ศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงมากขึ้น โดยให้  
จัดการศึกษาในระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจ า และคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2562 มีมติรับทราบการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ในช่วงระยะเวลาต่อไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
นักเรียนโดยคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 และมีผลการเรียนดังนี้  
 1.1.1  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      
ไม่ต่ ากว่า 3.50 
 1.1.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 
 1.1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ        
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 
 1.2  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 1.3  ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน 
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 1.5  มีความต้ังใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.6  สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ าได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  
ในปัจจุบัน หรือท่ีจะได้มีการก าหนดในอนาคต  
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๒ 

 

 
 

๒. จ ำนวนที่รับเข้ำเรียน 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 96 คนต่อโรงเรียน (4 ห้อง ห้องละ 24 คน) โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
 2.1  กลุ่มที่ 1  จ านวน ไม่น้อยกว่า 88 คน รับจากนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภททุกสังกัดท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ ตามรายละเอียดในตาราง 1 
 2.2  กลุ่มที่ 2 จ านวนไม่เกิน 8 คน ยกเว้นกรณีคะแนนเท่ากันโดยรับจากนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ 
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนต่อไปนี้ 
 2.2.๑ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 200 คน/โรงเรียน 
 2.2.๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
 2.2.๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
 2.2.๔ โรงเรียนในสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน  
 2.2.๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 2.2.๖ โรงเรียนเอกชนการกุศล ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะหผู้์ยากไร้ 
ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น ตามรายละเอียด
ตาราง 1 

๓. พื้นที่บริกำรของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  
 นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งใดดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัครเข้ำเรียนเฉพำะโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย แห่งนั้นเท่ำนั้น ถ้ำสมัครผิดพื้นที่จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใด ๆ 

ตำรำง 1 พื้นท่ีบริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ท่ี โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริกำร 

1 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
ท่ีต้ัง: เลขท่ี  345  หมู่ท่ี 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทรศัพท์ : 0 – 5317 - 4551 ต่อ 107 หรือ 134 
โทรสาร:   0 – 5317 - 4555 
website:  http// www.pcccr.ac.th 
e-mail:  bua - 123@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 08 – 7303 - 6725 

เชียงราย  
เชียงใหม ่ 

น่าน 
พะเยา  
แพร่  

แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง  
ล าพูน 

2 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  พิษณุโลก 
ท่ีต้ัง  : เลขท่ี  86 หมู่ 4 ต.มะขามสูง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  
โทรศัพท์  :  08-8278-0363 
โทรสาร :  0-5524-5110 
website: http//www.pccpl.ac.th 
e-mail: angsananun@pccpl.ac.th 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอังษณานันท์  เด่นสท้าน 08-9706-8979 

พิษณุโลก   
ก าแพงเพชร              

ตาก  
นครสวรรค์              

พิจิตร  
เพชรบูรณ์              
สุโขทัย  

อุตรดิตถ์ 

http://www.pcccr.ac.th/
mailto:r@hotmail.com
http://www.pccpl.ac.th/
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ท่ี โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริกำร 

3 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี 
ท่ีต้ัง : 216 หมู่ท่ี 1  ต.ห้วยโป่ง  อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120  
โทรศัพท์ :0-3665-0260-1                                      
โทรสาร :0-3665-0260-1  ต่อ  106    
website: http//www.pccl.ac.th 
e-mail:  pccllp@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางภคพร  บัวทอง 08-9540-3418 

ลพบุรี 
ชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี 
 สิงห์บุรี 
 อ่างทอง 
อุทัยธานี 

4 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เลย 
ท่ีต้ัง: 129 หมู่ท่ี 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน  จ.เลย 42110 
โทรศัพท์: 0-4287-7025โทรสาร : 0-4287-7034 
website: http//www.pccloei.ac.th 
e-mail: student.pccloei@gmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางวรัญญา  ทองหาญ 08-7234-9147 

เลย 
อุดรธานี 
ขอนแก่น 
สกลนคร 
หนองคาย 

หนองบัวล าภู 
บึงกาฬ 

5 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร 
ท่ีต้ัง: 281 หมู่ท่ี 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทรศัพท์ : 0-4266-0442,444,445 
โทรสาร :  0-4266-0442,444,445 ต่อ 104       
website:  http//www.pccm.ac.th 
e-mail: pccmdh@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์  มีศิริ 08-1053-9066 

มุกดาหาร 
อุบลราชธานี 

กาฬสินธุ์ 
นครพนม 
 ยโสธร 
ร้อยเอ็ด 

อ านาจเจริญ 

6 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ 
ท่ีต้ัง:  299 หมู่ 2  ต.สตึก   อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์   31150 
โทรศัพท์ : 0–4468–1946      
โทรสาร :   0–4468–1947   
website:  http//www.pccbr.ac.th 
e-mail: annita_rana@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์  08-8563-3577 

บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา 

ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ 

มหาสารคาม 

7 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำน ี
ท่ีต้ัง : 51 หมู่  6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว   จ.ปทุมธานี 12140 
โทรศัพท์ :  0-2599-4461– 4        
โทรสาร :   0-2599-4462ต่อ  112 ,  113 
website: http// www.pccp.ac.th 
e-mail: www.pccp.ac.th@gmail.com 
ผู้ประสานงาน :นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี 08-1803-5891 

ปทุมธานี 
นครปฐม 
นนทบุรี 

สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร               

mailto:pccmdh@hotmail.com
http://www.pccbr.ac.th/
http://www.pccp.ac.th/
mailto:pccp.ac.th@gmail.com
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ท่ี โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริกำร 

8 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี 
ท่ีต้ัง : 695 ม.3 ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170  
โทรศัพท์ : 0-3848-5149ต่อ 101 ,104 
โทรสาร :  0-3848-5149 ต่อ 100 
website : http:// www.pccchon.ac.th 
e-mail : pccchonvichakan@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ 09-8829-0400 

ชลบุรี 
 จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา 
ตราด 

นครนายก 
 ปราจีนบุรี 

ระยอง 
สระแก้ว 

9 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี 
ท่ีต้ัง : 427 หมู่ 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 
โทรศัพท์ : 0-3247-0294 
โทรสาร : 0-3247-2873 
website:  http//www.pccphet.ac.th 
e-mail: pccphetacd@gmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์ 08-5372-6939 

เพชรบุรี 
ราชบุรี 

กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี 

10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
ท่ีต้ัง : 120 หมู่ท่ี 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330   
โทรศัพท์ : 0-7539-9123 ต่อ 113,124, 09-3793-6032 
โทรสาร :  0-7539-9453 
website:   http//www.pccnst.ac.th,newstd@pccnst.ac.th 
 https://www.facebook.com/newstudentpccnst/ 
e-mail:  pccnst_nstd@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน :นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี  09-3793-6032 

 
นครศรีธรรมราช 

สงขลา 
ชุมพร 
พัทลุง 

สุราษฎร์ธานี 
 

11 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง 
ท่ีต้ัง : 196 ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง  จ.ตรัง 92000 
โทรศัพท์ : 0-7559-0364-5 
โทรสาร : 0-7559-0367 
website:  http://pcctrg.thaischool1.in.th/ 
e-mail: pcctrg9200@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน : นางสาวณชมน  รุ่งใสวัฒนา 09-5037-9957 

ตรัง               
ภูเก็ต              
กระบี่              
พังงา            
ระนอง 

12 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล 
ท่ีต้ัง 138 หมู่ 12  ต.ฉลุง  อ.เมือง  จ. สตูล 91140 
โทรศัพท์ : 0-7472-5985 
โทรสาร :  0-7472-5981 
website:  http//www.pccst.ac.th 
e-mail: somporn.koyo2518@gmail.com  
ผู้ประสานงาน :นางคนึงนิตย์  ไชยมณี 08-1092-7740 

สตูล 
ยะลา 

 นราธิวาส 
ปัตตานี 

 
 

/ 4. การสมัคร... 

http://www.pccchon.ac.th/
mailto:pccchonvichakan@hotmail.com
http://www.pccphet.ac.th/
mailto:pccphetacd@gmail.com
https://www.facebook.com/newstudentpccnst/
mailto:pccnst_nstd@hotmail.com
mailto:pcctrg9200@hotmail.com
http://www.pccst.ac.th/


๕ 

 

 
 

๔. กำรสมัครและกำรสอบรอบแรก   
 4.1 กำรสมัครสอบ  
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจะถือว่าสมัครสอบ
คัดเลือกรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี การศึกษา 256๒  
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยต้องช าระเงินค่าสมัครสอบรายวิชาละ 
100 บาท รวม 2 วิชาเป็นเงิน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนด เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดสอบ 
 4.2 วิธีกำรและรำยละเอียดกำรสมัคร    
   นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 
 4.2.1  ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 
และคลิกท่ีเมนู “การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2562” ท าตามข้ันตอนการลงทะเบียน การสมัครสอบจนถึงขั้นตอนเสร็จส้ินการสมัครสอบ           
ท่ีแนะน าในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์และส่งข้อมูล ผ่านเว็บไซต์
ภำยในวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้ำเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ
รำชวิทยำลัย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนส่ังพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดช าระเงิน     
(ในใบแจ้งยอดช าระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)  
 4.2.2  ให้นักเรียนน าใบแจ้งยอดช าระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จ านวน  200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 
ไปช าระท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากัด ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดช าระเงิน ภำยในวันที่ 
5 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 4.2.3  ให้นักเรียนจัดส่งเอกสำรทุกรำยกำรประกอบกำรสมัคร ดังต่อไปนี้  
 (1) ใบสมัคร ท่ีพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการรับสมัครของ สสวท.  
 (2) ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีมีผลการเรียนระดับช้ัน ป.4 และ ป.5 หรือ ใบรับรอง 
  ผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (สามารถ 
   ดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ตาราง 1)  
 (3) ส าเนาหลักฐานการช าระเงินผ่านธนาคาร ไปยังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  ท่ีสมัครเรียน (ตามท่ีอยู่ในตาราง 1)  ภำยในวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2562 (พิจารณาจาก
  วันท่ีในประทับตราของไปรษณีย์) หำกไม่ส่งเอกสำรดังกล่ำวถือว่ำไม่สมัครสอบ 
 4.2.4  โรงเรียนจะท าการตรวจคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ 
ไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ แต่ยังมีสิทธิ์สอบตามโครงการอัจฉริยภาพของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหากผ่านการคัดเลือกไปแล้วทางโรงเร ียนว ิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ตรวจพบว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 
 4.2.5 นักเรียนท่ีสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ถือว่า
เป็นการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ า 
ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ัง 2 วิชา และ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ http: / / test. ipst.ac. th,http: / /genius. ipst.ac. th หรือ
www.ipst.ac.th 
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 4.2.6  ในกรณีท่ีนักเรียนมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน และประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.2.3 และหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
ท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ ว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบโดยส่งหนังสือรับรองไปท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีนักเรียนประสงค์สมัครเข้าเรียน 
ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อโรงเรียนจะด าเนินการจ่ายค่าสมัคร 
 4.3  วันรับสมัคร และกำรช ำระเงิน 
 สมัครได้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหำคม ถึงวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และช าระเงินได้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหำคม ถึงวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2562 
 4.4 กำรตรวจสอบรำยชื่อสนำมสอบ 
 นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบและตรวจสอบรายช่ือสนามสอบได้ด้วยตนเองตามท่ีสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศก าหนด  ทางเว็บไซต์ http://test. ipst.ac.th, 
http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 
 4.5 กำรพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ 
 นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบได้ด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 2๔ ตุลาคม ถึงวันท่ี  
๙ พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 
 4.6 ก ำหนดวันเวลำและวิชำที่สอบ รอบแรก 
 ตาราง 2  ตารางสอบรอบแรก 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ 

วันเสำร์ท่ี ๙ พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562 
เวลา  09.30 น. - 11.30 น. 
เวลา  13.30 น. - 15.30 น. 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

 4.7 สถำนที่สอบรอบแรก 
 สอบ ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานท่ีสอบตามประกาศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
และศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 256๒ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
     4.8  สิ่งที่ต้องน ำไปในวันสอบ 
 4.8.1 บัตรประจ าตัวสอบ 
 4.8.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 4.8.3 ปากกา ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ 
 4.9   เนื้อหำวิชำที่ใชใ้นกำรสอบรอบแรก 
 4.9.1  คณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
 4.9.2   วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ถึงช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
 4.10 กำรตรวจข้อสอบ 
 การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายค าตอบ 
ในกระดาษค าตอบต้องใช้ดินสอด าชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนช่ือเลขประจ าตัวสอบ ช่ือสนาม
สอบและวิชาท่ีสอบ บนหัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอด าชนิด 2B 
หรือ BB และยางลบไปเอง 
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5. ก ำหนดวันประกำศผลสอบรอบแรก และผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบรอบสอง  
    5.1 ก ำหนดวันประกำศผลสอบรอบแรก 
            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะประกาศรายช่ือเฉพาะผู้ท่ีเข้าสอบ 
ครบทุกวิชาและสอบผ่านการสอบรอบแรกเป็นผู้มี สิทธิ์ เข้าสอบรอบสองทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
และติดประกาศ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ภำยในวันที่  17 ธันวำคม 2562  
และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง 
   5.2 จ ำนวนและเกณฑ์พิจำรณำ ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง 
 ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง ต้องมีผลการสอบท้ังสองรายวิชา จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองจะประกาศเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี ้
 1) กลุ่มท่ี 1 (ดูความหมายในข้อ 2.1) จ านวน 275 คน 
 2) กลุ่มท่ี 2 (ดูความหมายในข้อ 2.2) จ านวน 25 คน 
โดยพิจารณาผลคะแนนของนักเรียนท่ีเข้าสอบครบท้ังสองวิชาในรอบแรกจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์ (ท่ีปรับให้มีอัตราส่วนท่ีเท่ากันแล้ว 100 คะแนน) รวมกันสูงสุดเรียงตามล าดับของแต่ละกลุ่ม  
หากกลุ่มใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดให้ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ล าดับถัดไปของอีกกลุ่มจนครบ 
จ านวน 300 คน  

6. กำรสอบรอบสอง  
 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายช่ือท่ีได้รับการประกาศตามข้อ 5.2 จะต้องไปสอบคัดเลือก
รอบสอง โดยสอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ วันท่ีและสถานท่ี  
ท่ีกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีตนเองสมัคร 
เข้าเรียน จะได้ร่วมกันก าหนด  ท้ังนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลการสอบรอบแรก 

7. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกรอบสอง 
 การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ท่ีสอบครบทุกวิชาท้ัง 2 รอบ เข้าเป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จะประกาศผล ภำยในวันที่ 28 มกรำคม 2563 ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและติดประกาศ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ท่ีนักเรียนสมัครเข้าเรียนและทางจดหมายถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตัวจริงและตัวส ารอง   

8. กำรขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียน
ท่ีได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น ในการขอดูคะแนนโดยสามารถยื่นค าขอโดยตรงได้ท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีนักเรียนสมัครเข้าเรียนภายใน 5 วันท าการหลังประกาศผลสอบ 

9. กำรรำยงำนตัว 
 นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบสอง  
หากไม่ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องท าสัญญารับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และต้องพัก 
ในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง  
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา      
 ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจ าเป็นต้องมีหลักฐานดังนี้                             

1) ใบรับรอง... 



๘ 

 

 
 

  1)  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้                                          
  2)  หลักฐานการศึกษา                                                          
  3)  หลักฐานภูมิล าเนา                                                                                              
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งจะแจ้งก าหนดวันเวลาในการมอบตัว พร้อมท า
สัญญารับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด โดยมีบิดาหรือมารดา  
หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีบิดา มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ท าสัญญาพร้อมนักเรียน ให้ทราบต่อไป 
 ท้ังนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ
เพื่อท าความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ  เพิ่มเติม 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน 
 นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ท้ัง 12 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าท่ีพักในหอพักของโรงเรียน เป็นต้น 

๑๑. กรณีมีปัญหำในกำรด ำเนินกำร 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาในการด าเนินการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
และหรือกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกันเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทราบ 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
   
 
     
 (นายสุเทพ  ชิตยวงษ์) 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 


