
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 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 
 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ   
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค       
จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 
 1.2 มีผลการเรียนดังนี้  
  1.2.1 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  1.2.2 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร ์ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  1.2.3 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 1.4 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 1.6 มีความต้ังใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ าได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน        
ในปัจจุบันหรือท่ีจะได้มีการก าหนดในอนาคต 
 

  / ๒. จ านวน ... 
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2. จ ำนวนที่รับเข้ำเรียน 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งจะรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 144 คนต่อโรงเรียน (6 ห้อง ห้องละ 24 คน) โดยรับจากนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด 
ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ ตามรายละเอียดในตาราง 1 

3. พื้นทีบ่ริกำรของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  
 นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ ในจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใด ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัครเข้ำเรียนเฉพำะโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยแห่งนั้นเท่ำนั้น ถ้ำสมัครผิดพื้นที่จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใด ๆ 

ตำรำง 1 พื้นท่ีบริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ท่ี โรงเรียน จังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการ 
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  อ่อนตะไคร้ 08-7303-6725 

เชียงราย 
เชียงใหม่ 

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 
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 

http://www.pccpl.ac.th/
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ท่ี โรงเรียน จังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการ 
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               

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 

mailto:pccmdh@hotmail.com
http://www.pccbr.ac.th/
http://www.pccp.ac.th/
mailto:pccp.ac.th@gmail.com
http://www.pccchon.ac.th/
mailto:pccchonvichakan@hotmail.com
http://www.pccphet.ac.th/
mailto:pccphetacd@gmail.com
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ท่ี โรงเรียน จังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการ 
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 หรือ 
 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 : นางมิ่งขวัญ  ขาวดี  095-2573402 

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. กำรสมัครและกำรสอบรอบแรก  
 4.1 กำรสมัคร นักเรียนทุกคนท่ีประสงค์ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ต้องสมัครและเข้าสอบรอบแรกท่ีด าเนินการ 
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจนว่า  
 4.1.1 ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างเดียว หรือ  
 4.1.2 ประสงค์สมัครเข้าเรียนท้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 4.2 ระยะเวลำรับสมัคร    
 เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 – 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 4.3 สถำนที่สอบถำมข้อมูล 
 4.3.1 โรงเรียนท่ีนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 
 4.3.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 
 4.3.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 
 4.3.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามท่ีอยู่ในข้อ 3 
 4.3.5  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขท่ี 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0–2849-7154–7 และ ๐-๒๘๒๖-๗๐๐๐ โทรสาร 0-28๒๖-7153 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลท่ี www.mwit.ac.th เพจ Facebook: 
ฝ่ายวิชาการ MWIT   

4.5 ค่าธรรมเนียม... 
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 4.4 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
 4.4.1 นักเรียนท่ีสมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อนักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. 2562 
 4.4.2 กรณีท่ีนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
แต่ท้ังนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะ
ยากจนจริงสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ท่ีอยูโ่รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขท่ี 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 4.5 วิธีกำรและรำยละเอียดกำรสมัคร    
 นักเรียนทุกคนจะสมัครตามวิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) ตามประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 
 4.5.1 ขั้นตอนการสมัครสามารถด าเนินการได้ ๒ วิธี โดยเลือกด าเนินการเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑ กำรอัพโหลดหลักฐำนกำรสมัครผ่ำนเว็บไซต์รับสมัคร 

(๑) ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ และคลิกท่ีเมนู “การรับเข้าศึกษา” 
หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามตาราง 1 ในข้อ 3 ท าตามขั้นตอนท่ีแนะน าใน
เว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมท้ังอัปโหลดไฟล์ (๑) รูปถ่ายหน้าตรง
ครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และ (๒) ใบระเบียนผล 
การเรียน (ปพ.๑) หรือส าเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๖) ท่ีมีผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (รวม ๔ ภาคเรียน) โดยจะต้องส่งข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ภำยในวันที ่31 สิงหำคม พ.ศ. 2562  

(๒) เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนส่ังพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งยอดช าระเงิน 
(ในใบแจ้งยอดช าระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่) แล้วให้นักเรียนน าใบแจ้งยอดช าระเงิน พร้อมค่าสมัคร จ านวน
200 บาท ไปช าระผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอด
ช าระเงิน หรือผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วิธีที่ ๒ กำรส่งหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์  
(๑) ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ และคลิกท่ีเมนู “คลิกสมัคร

ออนไลน”์ หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามตาราง 1 ในข้อ 3 ท าตามข้ันตอน 
ท่ีแนะน าในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมท้ังอัปโหลดไฟล์รูปถ่าย
หน้าตรงครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และส่งข้อมูลผ่ำน
เว็บไซต์ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนส่ังพิมพ์
แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดช าระเงิน (ในใบแจ้งยอดช าระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)   

(๒) ให้นักเรียนน าใบแจ้งยอดช าระเงิน พร้อมค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ไปช าระผ่านตู้ ATM 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดช าระเงิน หรือผ่านระบบ 
Internet Banking หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

/ (3) ให้นักเรียน... 
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(๓) ให้นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมใบระเบียนใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) หรือส าเนาสมุดบันทึก
ผลการเรียน (ปพ.๖) ท่ีมีผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (รวม ๔ ภาคเรียน) 
พร้อมส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ไปท่ี โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัยที่สมัครเรียน (ตำมที่อยู่ในตำรำง ๑ ในข้อ ๓) ภำยในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พิจำรณำ
จำกวันที่ประทับตรำของไปรษณีย์)   
 4.5.๒ โรงเรียนจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติ หำกพบในภำยหลังว่ำนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตำมข้อ๑ หรือให้ข้อมูลในกำรสมัครเป็นเท็จ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบคัดเลือก โดยนักเรียน 
ไม่สำมำรถขอค่ำสมัครสอบคืนได้ และหำกตรวจพบหลังผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วทำงโรงเรียนวิทยำศำสตร์ 
จุฬำภรณรำชวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์กำรเข้ำเรียน 
 4.5.๓ ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติกำรมีสิทธิ์เข้ำสอบ รวมท้ังเลขประจ าตัวและสนามสอบได้ 
ท่ีเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562 และให้สั่งพิมพ์บัตร
ประจ ำตัวผู้เข้ำสอบด้วยตนเอง เพื่อน ำมำใช้แสดงตนในวันสอบ  หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ  โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ภายในวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 02-8๒๖7154 – 7 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: academic@mwit.ac.th 
 4.6 ก ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกรอบแรก 
 4.6.1 นักเรียนท่ีสมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบท่ีปรากฏในบัตรประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบในวันสอบให้น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบท่ีพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียน  
หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีมีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการ 
คุมสอบด้วย นักเรียนท่ีไม่ได้น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบได้ 
 4.6.2 ก าหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก   
                  สอบวันอาทิตท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. รายละเอียด ดังนี้ 
ตำรำง 2  ตารางสอบคัดเลือกรอบแรก 

วัน/เดือน/ป ี เวลำ วิชำสอบ ครอบคลุมเนื้อหำ 

วันอาทิตยท่ี์  
17 พฤศจิกายน 2562 

09.00 - 11.30น. คณิตศาสตร์ 

ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและ
เพิ่ มเติมคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงภาคเรียนท่ี ๑ ของช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ รวม ๕ ภาคเรียน (ตามประกาศของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 

13.00 - 15.30น. วิทยาศาสตร์ 

ตามสาระการเรี ยนรู้ รายวิ ชาพื้ นฐาน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง
ภาคเรียนท่ี ๑ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รวม 
๕ ภาคเรียน (ตามประกาศของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์) 

 

 

/ 4.6.3 การตรวจ... 
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 4.6.3 การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายค าตอบ
ในกระดาษค าตอบต้องใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินหรือสีด ำเท่ำนั้นและในการแก้ไขค าตอบท่ีระบายแล้วให้ใช้น้ ายา
ลบค าผิดเท่านั้น ห้ามใช้ยางลบหมึกการเขียนช่ือ เลขประจ าตัวสอบ ช่ือสนามสอบและวิชาท่ีสอบบน 
หัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกานักเรียนต้องเตรียมปากกาลูกล่ืนสีน้ าเงินหรือสีด าและน้ ายาลบค าผิดไปเอง 

5. กำรประกำศผลกำรสอบรอบแรก  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ
คัดเลือกรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศท่ีโรงเรียน  ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2562   
โดยใช้คะแนนผลการสอบรอบแรกของผู้ท่ีเข้าสอบครบท้ัง ๒ วิชา ตามท่ีด าเนินการโดยโรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นเกณฑ์ โดยจะประกาศจ ำนวน 500 คน ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี 
ลพบุรี เพชรบุรี และชลบุรี และประกำศจ ำนวน 300 คน ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
เชียงรำย พิษณุโลก เลย มุกดำหำร บุรีรัมย์ นครศรีธรรมรำช ตรัง และสตูล โดยพิจำรณำจำกคะแนน 
วิชำคณิตศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตำมล ำดับ  

6. กำรสอบรอบสอง  
 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายช่ือท่ีได้รับการประกาศตาม ข้อ 5 จะต้องไปสอบคัดเลือก
รอบสองให้ครบทุกวิชา โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 แห่ง สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ 3 แห่ง เท่านั้นสอบ 3 วิชา คือ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดค านวณ ในวันและสถานท่ี ณ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท่ีตนเองสมัครเข้าเรียน ท้ังนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวัน
ประกาศผลการสอบรอบแรก 

7. กำรประกำศผลสอบคัดเลือก  
 การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ท่ีสอบครบทุกวิชาท้ัง 2 รอบเข้าเป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ท้ังตัวจริงและส ารอง จะประกำศผลภำยในวันที ่30 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และในเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ท่ีนักเรียนสมัครเข้าเรียน    

8. กำรขอดูคะแนนสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะ
นักเรียนท่ีได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่นค าขอโดยตรงได้ท่ี 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีนักเรียนสมัครภายใน 5 วันท าการ 
หลังประกาศผลสอบ 

9. กำรรำยงำนตัว 
 นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวันเวลา และสถานท่ี ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบสอง  
หากไม่ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องท าสัญญาการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและต้องพัก 
ในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจ าเป็นต้องมีหลักฐาน ดังนี้ 
 

1)ใบรับรอง ... 



๘ 

 1) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้  
 2) หลักฐานการศึกษา 
 3) หลักฐานภูมิล าเนา  
ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแจ้งก าหนดวัน เวลาในการมอบตัวพร้อมท าสัญญา 
รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
(กรณีท่ีบิดา มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ท าสัญญาพร้อมนักเรียนให้ทราบต่อไป 
 ท้ังนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ 
เพื่อท าความคุ้นเคยและความเข้าใจระบบการเรียนการสอน 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 
 


