ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------------------ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารโดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานด าเนิ นโครงการพั ฒนาโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิ เ ศษด้านคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ทยาศาสตร์ไ ปยัง ภู มิภ าคต่ าง ๆ อย่างทั่วถึง มากขึ้น โดยให้
จัดการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจา และคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติรับทราบการดาเนินการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท ยาลัย
ในช่วงระยะเวลาต่อไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งได้กาหนดรูปแบบและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
นักเรียนโดยคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู มิ ภ าค
จึงกาหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจาได้และยินดีปฏิบัติ ตามระเบี ยบของโรงเรี ย น
ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต
/ ๒. จานวน ...

๒
2. จำนวนที่รับเข้ำเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งจะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 จานวน 144 คนต่อโรงเรียน (6 ห้อง ห้องละ 24 คน) โดยรับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ ตามรายละเอียดในตาราง 1
3. พื้นทีบ่ ริกำรของโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
นั กเรี ยนที่ เรี ยนอยู่ ในโรงเรี ยนหรื อสถานศึ กษาที่ ตั้ งอยู่ ในจั งหวั ดที่ เป็ นพื้ นที่ บริ การของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใด ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัครเข้ำเรียนเฉพำะโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยแห่งนั้นเท่ำนั้น ถ้ำสมัครผิดพื้นที่จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใด ๆ
ตำรำง 1 พื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่
1

โรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย
ที่ตั้ง: เลขที่ 345 หมู่ที่ 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

2

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง : เลขที่ 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

3

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง : 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสาโรง 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

4

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เลย
ที่ตั้ง: 129 หมู่ที่ 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

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
พิษณุโลก
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ลพบุรี
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
เลย
อุดรธานี
ขอนแก่น
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ

๓
ที่
5

6

7

8

9

โรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร
ที่ตั้ง: 281 หมู่ที่ 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
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
ที่ตั้ง: 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
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี
ที่ตั้ง : 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
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง : 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
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง : 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา 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

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
อานาจเจริญ
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
มหาสารคาม
ปทุมธานี
นครปฐม
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี

๔
โรงเรียน
ที่
10 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 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
11 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง
ที่ตั้ง : 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
12 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล
ที่ตั้ง 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

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ชุมพร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี

ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระนอง
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี

4. กำรสมัครและกำรสอบรอบแรก
4.1 กำรสมัคร นักเรียนทุกคนที่ประสงค์ได้รับการคัดเลือกเข้ าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรีย น
วิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ต้ อ งสมั ค รและเข้ า สอบรอบแรกที่ ด าเนิ น การ
โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจนว่า
4.1.1 ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างเดียว หรือ
4.1.2 ประสงค์สมัครเข้าเรียนทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
4.2 ระยะเวลำรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562
4.3 สถำนที่สอบถำมข้อมูล
4.3.1 โรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
4.3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
4.3.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
4.3.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามที่อยู่ในข้อ 3
4.3.5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 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 หรือศึกษาข้อมูลที่ www.mwit.ac.th เพจ Facebook:
ฝ่ายวิชาการ MWIT
4.5 ค่าธรรมเนียม...
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4.4 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
4.4.1 นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อนักเรียนได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. 2562
4.4.2 กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ ว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะ
ยากจนจริงสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมาที่ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่อยูโ่ รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
4.5 วิธีกำรและรำยละเอียดกำรสมัคร
นั ก เรี ย นทุ ก คนจะสมั ค รตามวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) ตามประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้
4.5.1 ขั้นตอนการสมัครสามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี โดยเลือกดาเนินการเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
วิธีที่ ๑ กำรอัพโหลดหลักฐำนกำรสมัครผ่ำนเว็บไซต์รับสมัคร
(๑) ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา”
หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามตาราง 1 ในข้อ 3 ทาตามขั้นตอนที่แนะน าใน
เว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งอัปโหลดไฟล์ (๑) รูปถ่ายหน้าตรง
ครึ่ ง ตั วสวมชุ ดนั ก เรี ยน ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ น ตาด า (ถ่ ายไม่ เกิ น ๖ เดื อน) และ (๒) ใบระเบี ย นผล
การเรียน (ปพ.๑) หรือสาเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๖) ที่มีผลการเรียนระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (รวม ๔ ภาคเรียน) โดยจะต้องส่งข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562
(๒) เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งยอดชาระเงิน
(ในใบแจ้งยอดชาระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่) แล้วให้นักเรียนนาใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมค่าสมัคร จานวน
200 บาท ไปชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอด
ชาระเงิน หรือผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
วิธีที่ ๒ กำรส่งหลักฐำนกำรสมัครทำงไปรษณีย์
(๑) ให้ นั กเรี ยนเปิ ดเว็ บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ และคลิ กที่ เมนู “คลิ กสมั ค ร
ออนไลน์” หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามตาราง 1 ในข้อ 3 ทาตามขั้นตอน
ที่แนะนาในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งอัปโหลดไฟล์รูปถ่าย
หน้าตรงครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่ นตาดา (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) และส่งข้อ มูลผ่ำ น
เว็บไซต์ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์
แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชาระเงิน (ในใบแจ้งยอดชาระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
(๒) ให้นักเรียนนาใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมค่าสมัคร จานวน 200 บาท ไปชาระผ่านตู้ ATM
ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชาระเงิน หรือผ่านระบบ
Internet Banking หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

/ (3) ให้นักเรียน...
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(๓) ให้นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมใบระเบียนใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) หรือสาเนาสมุดบันทึก
ผลการเรียน (ปพ.๖) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (รวม ๔ ภาคเรียน)
พร้อมสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ไปที่ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช
วิทยำลัยที่สมัครเรียน (ตำมที่อยู่ในตำรำง ๑ ในข้อ ๓) ภำยในวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พิจำรณำ
จำกวันที่ประทับตรำของไปรษณีย์)
4.5.๒ โรงเรียนจะทาการตรวจสอบคุณสมบัติ หำกพบในภำยหลังว่ำนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตำมข้ อ๑ หรื อให้ ข้ อมู ลในกำรสมั ครเป็ นเท็จ นั กเรี ยนจะถู กตั ดสิ ทธิ์ ในกำรเข้ำสอบคั ดเลื อก โดยนั กเรี ยน
ไม่สำมำรถขอค่ำสมัครสอบคืนได้ และหำกตรวจพบหลังผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วทำงโรงเรียนวิทยำศำสตร์
จุฬำภรณรำชวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์กำรเข้ำเรียน
4.5.๓ ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติกำรมีสิทธิ์ เข้ำสอบ รวมทั้ง เลขประจาตัว และสนามสอบได้
ที่เว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/pcc/ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2562 และให้สั่งพิมพ์บั ตร
ประจำตัวผู้เข้ำสอบด้วยตนเอง เพื่อนำมำใช้แสดงตนในวันสอบ หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 02-8๒๖7154 – 7
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: academic@mwit.ac.th
4.6 กำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกรอบแรก
4.6.1 นักเรียนที่สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจาตัว
ผู้เข้าสอบในวันสอบให้นาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมบัตรประจาตัวนักเรียน
หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการ
คุมสอบด้วย นักเรียนที่ไม่ได้นาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบได้
4.6.2 กาหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก
สอบวันอาทิตที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. รายละเอียด ดังนี้
ตำรำง 2 ตารางสอบคัดเลือกรอบแรก
วัน/เดือน/ปี

เวลำ

วิชำสอบ

ครอบคลุมเนื้อหำ
ตามสาระการเรี ยนรู้ รายวิ ชาพื้ นฐานและ
เพิ่ ม เติ ม คณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
09.00 - 11.30น. คณิตศาสตร์ ตอนต้น ถึงภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ รวม ๕ ภาคเรียน (ตามประกาศของ
วันอาทิตย์ที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
ตามสาระการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าพื้ น ฐาน
17 พฤศจิกายน 2562
วิ ทยาศาสตร์ ระดั บมัธยมศึ กษาตอนต้นถึง
13.00 - 15.30น. วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม
๕ ภาคเรียน (ตามประกาศของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์)

/ 4.6.3 การตรวจ...
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4.6.3 การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคาตอบ
ในกระดาษคาตอบต้องใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่ำนั้นและในการแก้ไขคาตอบที่ระบายแล้วให้ใช้น้ายา
ลบค าผิ ด เท่ า นั้ น ห้ า มใช้ ย างลบหมึ ก การเขี ย นชื่ อ เลขประจ าตั ว สอบ ชื่ อ สนามสอบและวิ ช าที่ ส อบบน
หัวกระดาษคาตอบให้เขียนด้วยปากกานักเรียนต้องเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้าเงินหรือสีดาและน้ายาลบคาผิดไปเอง
5. กำรประกำศผลกำรสอบรอบแรก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย แต่ละแห่ง จะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้ า สอบ
คัดเลือกรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศที่โรงเรียน ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม 2562
โดยใช้คะแนนผลการสอบรอบแรกของผู้ที่เข้าสอบครบทั้ง ๒ วิชา ตามที่ดาเนินการโดยโรงเรียมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นเกณฑ์ โดยจะประกาศจำนวน 500 คน ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี
ลพบุรี เพชรบุรี และชลบุรี และประกำศจำนวน 300 คน ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย
เชียงรำย พิษณุโลก เลย มุกดำหำร บุรีรัมย์ นครศรีธรรมรำช ตรัง และสตูล โดยพิจำรณำจำกคะแนน
วิชำคณิตศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตำมลำดับ
6. กำรสอบรอบสอง
นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศตาม ข้อ 5 จะต้องไปสอบคัดเลือก
รอบสองให้ครบทุกวิชา โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 แห่ง สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคใต้ 3 แห่ง เท่านั้นสอบ 3 วิชา คือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดคานวณ ในวันและสถานที่ ณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ตนเองสมัครเข้าเรียน ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวัน
ประกาศผลการสอบรอบแรก
7. กำรประกำศผลสอบคัดเลือก
การประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ ส อบครบทุ ก วิ ช าทั้ ง 2 รอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ทั้งตัวจริงและสารอง จะประกำศผลภำยในวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และในเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
8. กำรขอดูคะแนนสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะ
นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ ผ่ านเท่ า นั้น ในการขอดู คะแนน โดยสามารถยื่น คาขอโดยตรงได้ ที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่นักเรียนสมัครภายใน 5 วันทาการ
หลังประกาศผลสอบ
9. กำรรำยงำนตัว
นักเรียนที่ได้รับการคัด เลือกเข้ า เป็นนัก เรียนในโรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ จุฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวันเวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนกาหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบสอง
หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทาสัญ ญาการรับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและต้องพัก
ในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจาเป็นต้องมีหลักฐาน ดังนี้
1)ใบรับรอง ...

๘
1) ใบรั บ รองแพทย์ ที่ แ สดงว่ า นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
2) หลักฐานการศึกษา
3) หลักฐานภูมิลาเนา
ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแจ้งกาหนดวัน เวลาในการมอบตัวพร้อมทาสัญ ญา
รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ทาสัญญาพร้อมนักเรียนให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ
เพื่อทาความคุ้นเคยและความเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พักในหอพักของโรงเรียน เป็นต้น
๑๑. กรณีมีปัญหำในกำรดำเนินกำร
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการให้ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
และหรือกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกันเป็นผู้วินิจฉัย และรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

