ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………….
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ ได้ มี มติ ให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิ เศษด้านคณิตศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัด
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และคณะกรรมการพั ฒ นาโรงเรียนจุฬ าภรณราชวิท ยาลัยให้ เป็นโรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภู มิ ภาคจึงก าหนด
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒ มีผลการเรียนดังนี้
๑.๒.๑ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๒ ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๓ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน
๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๖ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๑.๗ สามารถพั กอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจาได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต
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๒. จานวนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่งจะรับนักเรียนเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๔๔ คนต่อโรงเรียน (๖ ห้อง ห้องละ ๒๔ คน) โดยรับจาก
นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทุกประเภท ทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ ริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์
ภูมิภาค) แห่งนั้น ๆ ตามรายละเอียด ในตาราง ๑
๓. พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แห่งใด ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน
เฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งนั้น เท่านั้น ถ้าสมัครผิดพื้นที่ จะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ
ตาราง ๑ พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ที่

๑

๒

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ที่ตั้ง : ๕๑ หมู่ ๖ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ๑๒๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๙๙-๔๔๖๑ - ๔
โทรสาร : ๐-๒๕๙๙-๔๔๖๒ ต่อ ๑๑๒ , ๑๑๓
website : http// www.pccp.ac.th
e-mail : pccp.academic@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวเพชรชรี รักษาศรี ๐๘-๑๘๐๓-๕๘๙๑
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ตั้ง ๑๓๘ หมู่ ๑๒ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๗๒-๕๙๘๕
โทรสาร : ๐-๗๔๗๒-๕๙๘๑
website : http//www.pccst.ac.th
e-mail : somporn.koyo2518@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางคนึงนิตย์ ไชยมณี ๐๘-๑๐๙๒-๗๗๔๐

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
ปทุมธานี
นครปฐม
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
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ที่

๓

๔

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : ๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๓๙-๙๑๒๓ ต่อ ๑๑๓,๑๒๔ , ๐๙-๓๗๙๓-๖๐๓๒
โทรสาร : ๐-๗๕๓๙-๙๔๕๓
website : http//www.pccnst.ac.th
e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางอุไรวรรณ จุลสิกขี ๐๙-๓๗๙๓-๖๐๓๒
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่ตั้ง : ๑๙๖ ม.๔ ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๕๙-๐๓๖๔-๕
โทรสาร : ๐-๗๕๕๙-๐๓๖๗
website : http//www.pcctrg.ac.th
e-mail : pcctrg9200@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา ๐๘-๐๓๙๙-๐๐๖๙

๕

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ที่ตั้ง : ๔๒๗ หมู่ ๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๒๔๗-๐๒๙๕
โทรสาร : ๐-๓๒๔๗-๐๒๙๓
website : http//www.pccphet.ac.th
e-mail : pccphetacd@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายมนัส สิทธิโชคธรรม ๐๘-๖๕๒๑-๓๑๕๙

๖

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่ตั้ง : ๒๑๖ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี ๑๕๑๒๐
โทรศัพท์ :๐-๓๖๖๕-๐๒๖๐-๑ , ๐๘-๙๐๘๘,๐๕๗๙
โทรสาร :๐-๓๖๖๕-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๐๖
website : http//www.pccl.ac.th
e-mail : pccllp@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวภคพร อิสระ ๐๘-๙๕๔๐-๓๔๑๘

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ชุมพร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี

ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระนอง
เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง
อุทัยธานี
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ที่

๗

๘

๙

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่ตั้ง : เลขที่ ๘๖ หมู่ ๔ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๒๔-๕๑๑๕
โทรสาร : ๐-๕๕๒๔-๕๑๑๐
website :http//www.pccpl.ac.th
e-mail : bosspccpl@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายมหาพันธ์ จันทะคุณ ๐๘-๙๖๓๙-๓๓๖๗
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๔๕ หมู่ที่๒ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๑-๔
โทรสาร: ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๕
website :http// www.pcccr.ac.th
e-mail : pcc_cr@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางทองเพียร สิงห์ชัย ๐๘-๔๕๐๐-๖๑๕๓
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ที่ตั้ง: ๑๒๙ หมูท่ ี่ ๕ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ๔๒๑๑๐
โทรศัพท์: ๐-๔๒๘๗-๗๐๒๕
โทรสาร : ๐-๔๒๘๗-๗๐๓๔
website :http//www.pccloei.ac.th
e-mail : pccloei1@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาววรัญญา สุนทร ๐๘-๗๒๓๔-๙๑๔๗

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง : หมูท่ ี่ ๖ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒
โทรสาร : ๐-๔๒๖๖ -๐๔๔๒
๑๐
website : http//www.pccm.ac.th
e-mail : pccmdh@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์ มีศิริ ๐๘-๑๐๕๓-๙๐๖๖

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
พิษณุโลก
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
เลย
อุดรธานี
ขอนแก่น
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
อานาจเจริญ
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ที่

โรงเรียน

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ที่ตั้ง : ๒๙๙ หมู่ ๒ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรรี ัมย์ ๓๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐–๔๔๖๘–๑๙๔๖
๑๑ โทรสาร : ๐–๔๔๖๘–๑๙๔๗
website :http//www.pccbr.ac.th
e-mail : samara55557@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางนันทวัน คาสียา ๐๙-๑๓๒๙-๗๑๙๙

บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
มหาสารคาม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ที่ตั้ง : ๖๙๕ ม.๓ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๑๗๐
๑๒ โทรศัพท์ : ๐-๓๘๔๘-๕๑๔๙ ต่อ ๑๐๑ ,๑๐๔
โทรสาร : ๐-๓๘๔๘-๕๑๔๙ ต่อ ๑๐๐
website : http:// www.pccchon.ac.th
e-mail : pccchonvichakan@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา ๐๘-๕๒๔๑-๗๙๒๘

ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว

๔. การสมัครและการสอบรอบแรก
๔.๑ การสมั ครนั กเรียนทุ กคนที่ ประสงค์ได้รับ การคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๔
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องสมัครและเข้าสอบ
รอบแรกที่ดาเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจนว่า
๔.๑.๑ ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) อย่างเดียว หรือ
๔.๑.๒ ประสงค์สมัครเข้าเรียนทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
๔.๒ ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครตัง้ แต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔.๓ สถานที่สอบถามข้อมูล
๔.๓.๑ โรงเรียนทีน่ ักเรียนกาลังศึกษาอยู่
๔.๓.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
๔.๓.๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามที่อยู่ในข้อ ๓.

-๖๔.๓.๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์ก ารมหาชน เลขที่ ๓๖๔ หมู่ ๕ ต.ศาลายา
อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศั พ ท์ ๐–๒๘๔๙- ๗๑๕๔–๗ โทรสาร ๐-๒๘๔๙ - ๗๑๕๓
e-mail: academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลที่ http//www.mwit.ac.th
๔.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๔.๔.๑ นัก เรีย นที่ ส มั ค รทุ ก คนต้อ งเสียค่าธรรมเนียมการสมั ค รคนละ ๒๐๐ บาท
การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔.๔.๒ ในกรณี ที่ นั ก เรีย นมาจากครอบครัวที่ มี ฐานะยากจน จะได้ รับ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อานวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะ
ยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๔.๕ วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้
๔.๕.๑ ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http//www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การรับเข้า
ศึก ษา” หรือ เว็บ ไซต์ของโรงเรียนจุฬ าภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภู มิ ภาค) ท าตามขั้นตอน
ที่แนะนาในเว็บ ไซต์ แล้วพิม พ์ ข้อมู ล ลงในแบบฟอร์ม ใบสมั ครในเว็บ ไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูป ถ่าย
และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์
แบบฟอร์ม ใบสมัครและใบแจ้งยอดชาระเงิน (ในใบแจ้งยอดชาระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
๔.๕.๒ ให้นักเรียนนาใบแจ้งยอดชาระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จานวน ๒๐๐ บาทไป
ชาระที่ธนาคารกรุงไทย จากัด หรือชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
อ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชาระเงิน
๔.๕.๓ ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มั ธยมศึกษาปีที่ ๒ และสาเนาหลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคารไปที่ โรงเรียน
จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย (โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ภู มิ ภ าค) ที่ สมั ครเรี ยน (ตามที่ อยู่ ในตาราง ๑) ภายในวั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์)
๔.๕.๔ โรงเรีย นจะท าการตรวจสอบคุณ สมบั ติ หากพบในภายหลั งว่านั ก เรียนมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน นักเรียนไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
๔.๕.๕ ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิเข้าสอบ เลขประจาตัว และสนามสอบ
ได้ที่เว็บไซต์ http//www.mwit.ac.th ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สั่งพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบด้วยตนเอง
เพื่อนามาใช้แสดงตนในวันสอบหากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๗๑๕๔ – ๗ หรือ e mail : academic@mwit.ac.th

-๗๔.๖ กาหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก
๔.๖.๑ นักเรียนที่สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบ ที่ปรากฏ
ในบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นาบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่ พิม พ์จากระบบออนไลน์ พร้อมบัตร
ประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อ
คณะกรรมการคุมสอบด้วย
๔.๖.๒ กาหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก
สอบ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. รายละเอียด ดังนี้
ตาราง ๒ ตารางสอบคัดเลือกรอบแรก
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาสอบ

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่
๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๘
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์

ครอบคลุมเนื้อหา
ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔.๖.๓ การตรวจข้ อ สอบของการสอบคั ด เลื อ กรอบแรก จะตรวจด้ ว ยเครื่ อ ง
ตรวจข้อสอบการระบายคาตอบในกระดาษคาตอบต้องใช้ ปากกาลูกลื่นสีน้าเงินหรือสีดาเท่านั้น และในการ
แก้ไขคาตอบที่ ระบายแล้วให้ใช้น้ายาลบคาผิดเท่ านั้น ห้ามใช้ยางลบหมึก การเขียนชื่อ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคาตอบให้เขียนด้วยปากกานักเรียนต้องเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้า
เงินหรือสีดาและน้ายาลบคาผิดไปเอง
๕. การประกาศผลการสอบรอบแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่ งจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศที่โรงเรียน ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้คะแนนผลการสอบรอบแรกที่ดาเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นเกณฑ์ โดยจะ
ประกาศ จานวน ๕๐๐ คน ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ลพบุรี เพชรบุรี และชลบุรี และ
ประกาศจานวน ๓๐๐ คน ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พิษณุโลก เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์
นครศรี ธ รรมราช ตรั ง และสตู ล โดยพิ จ ารณาจากคะแนนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
รวมกันสูงสุดเรียงตามลาดับ

-๘๖. การสอบรอบสอง
นักเรียนผู้ มี สิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ ได้รับการประกาศตาม ข้อ ๕ จะต้ องไปสอบคัดเลือก
รอบสองในวัน เวลา สถานที่ ตามที่ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) ที่ตนเองสมัครเข้าเรียน จะได้ร่วมกันกาหนด ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลการ
สอบรอบแรก
๗. การประกาศผลสอบคัดเลือก
การประกาศผลการสอบคั ดเลื อ กนั ก เรี ย นที่ ส อบทุ ก วิช าทั้ ง ๒ รอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งตัวจริงและสารอง จะประกาศผลภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และในเว็บไซต์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
๘. การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภูมิ ภาค) ทั้ง ๑๒ แห่งขอสงวนสิท ธิ์
ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยสามารถยื่น
คาขอโดยตรงได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครภายใน ๕ วันทาการ
หลังประกาศผลสอบ
๙. การรายงานตัว
นักเรียนที่ ได้รับ การคัดเลือกเข้าเป็นนัก เรียนในโรงเรียนจุฬ าภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนกาหนดไว้ในประกาศ
ผลการสอบรอบสอง หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทาสัญญาการรับทุนการศึกษาและต้องพักในหอพักของโรงเรียน
โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเองและไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจาเป็นต้องมีหลักฐาน ดังนี้
๑) ใบรับ รองแพทย์ที่ แสดงว่านั ก เรียนเป็น ผู้มี สุ ขภาพสมบู ร ณ์ แข็ง แรง ไม่ เป็ นโรคติดต่ อ
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
๒) หลักฐานการศึกษา
๓) หลักฐานภูมิลาเนา
ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่งจะแจ้งกาหนด วัน เวลา ในการมอบตัว
พร้อมทาสัญ ญารับ ทุนการศึก ษา ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด โดยมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ทาสัญญา พร้อมนักเรียนให้ทราบต่อไป

-๙ทั้งนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่งอาจจัดให้มีการ
เข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อทาความคุ้นเคยและความเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบ
พื้นฐานวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
นักเรียนที่ ได้ รับการคั ดเลื อกเข้ าเป็ นนั กเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรีย น
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง ๑๒ แห่ง จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่

ลงชื่อ

.

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ
(นายธงชัย ชิวปรีชา)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

