ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เรื่อง การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(Chulabhorn’s Science - Math Test 2019)
----------------------------------------ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จะจัดทดสอบความรู้
ทางวิท ยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ ระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาตอนต้น ประจ าปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๒ (Chulabhorn’s
Science - Math Test 2019) ขึ้น ซึ่งจัดการทดสอบขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์อยู่เสมอ
และกระตุ้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพื่อบริการทาง
วิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน จึงขอเชิญ
ชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดสมัครเข้าสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบและสนามสอบ
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็น
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยมีสิทธิ์สมัครและเข้าสอบได้เฉพาะ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น เท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดที่ อยู่ในพื้นที่บริการ ได้แก่
มุกดาหาร อานาจเจริญ นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี
๑.๒ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริก าร ได้แก่ เลย
หนองคาย หนองบัวลาภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ
๑.๓ ศูนย์สอบโรงเรียนวิท ยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท ยาลัย บุรีรัม ย์ จั งหวัดที่อยู่ในพื้นที่บ ริก าร ได้แก่
บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม
๒. ค่าสมัครสอบ วิชาที่สอบและขอบข่ายเนื้อหา
ค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้
๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ และความรู้
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
๒.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ และความรู้
พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

…/๓. การสมัครสอบและวันรับสมัคร

๓. การสมัครสอบและวันรับสมัคร
โรงเรียนที่มี ความประสงค์จะส่งนัก เรี ยนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมชาระเงินค่า
สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
๓.๑ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
กรณีสมัครออนไลน์
๑. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://sci-mat.pccm.ac.th
๒. การชาระเงินค่าสมัครสอบ
๒.๑ ชาระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา
ตลาดราตรี ชื่อบัญชี นางเบญจรัตน์ สุคาภา หมายเลขบัญชี ๘๕๙-๐-25346-5
๒.๒ ส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยการอัพโหลดรูปหลักฐานการชาระเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ทสี่ มัคร ในเมนูแจ้งการชาระเงิน
๒.๓ รอการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่
๒.๔ ตรวจสอบสถานะการสมัครทางเว็บไซต์ หลังแจ้งการชาระเงินแล้วหากรอนานเกิน
๒ วัน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๗๕๗-๐๒๔๘ และ ๐๘๐-๗๒๕-๔๐๘๗
กรณีสมัครทางไปรษณีย์
๑. สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.pccm.ac.th
๒. กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัครสอบได้ ดังนี้
๒.๑ ทางไปรษณียส์ ั่งจ่ายในนาม นางเบญจรัตน์ สุคาภา
ที่อยู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ๒๘๑ หมู่ที่ ๖ ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
๒.๒ ทางโทรสาร ๐๔๒-๖๖๐๔๔๒ ต่อ ๑๔๘
๒.๓ ทาง E-mail : pccm.sci@gmail.com
๒.๔ สมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
๓.๒ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
๑. สามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.pccloei.ac.th เท่านั้น
๒. การชาระค่าสมัครสอบ
๒.๑ ชาระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร โดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี นางณัฐกานต์ วันนา
และ นางสาวแก้วกัลยา มาตรา ธนาคารกรุงไทย เลขทีบ่ ัญชี ๖๗๘-๓-๒๑๐๑๐-๓
๒.๒ ส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยการอัพโหลดรูปหลักฐานการชาระเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ทสี่ มัคร ในเมนูหลักฐานการชาระเงิน
๒.๓ รอการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่
…/๒.๔ พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย

๒.๔ พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ๐๘๔-๕๑๔-๖๔๐๗,
๐๘๐-๑๗๒-๒๑๗๗, ๐๘๘-๒๒๘-๗๖๕๗ และ ๐๘๑-๖๗๐-๕๗๘๐
๓.๓ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
กรณีสมัครออนไลน์
๑. สามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน QR CODE และลิ้งค์ด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถสแกน QR
CODE ดังกล่าวโดยใช้ Application Line หรือ เข้าผ่าน URL นี้ได้โดยตรง http://shorturl.at/zAU25 โดย
กรอกข้อมูล ผู้สมัครตามรายละเอียดแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการชาระเงินเป็นรายบุคคลเป็น file รูปภาพ
โดยหากสมั ครโรงเรียนเดียวหลายคนท่ านสามารถใช้ เอกสารการโอนเงินที่ โอนรวมกั น ได้ แต่แนบแยกเป็ น
รายบุคคล

๒. การชาระเงินค่าสมัครสอบ
๒.๑ ชาระค่าสมัครสอบผ่านธนาคารโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี นางสาวยุวดี สุวรรณ์ หมายเลขบัญชี ๓๘๒-๐-๑๖๔๘๕-๕
๒.๒ ส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยการอัพโหลดรูปหลักฐานการชาระเงิน ผ่านทาง
google form ในข้อที่ ๑ ในส่วนของเอกสารการชาระเงิน
กรณีสมัครทางไปรษณีย์
๑. สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.pccbr.ac.th
๒. กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัครสอบได้ ดังนี้
๒.๑ ทางไปรษณียส์ ั่งจ่ายในนาม นางสาวยุวดี สุวรรณ์
ที่อยู่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมั ย์ ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรรี ัมย์
๓๑๑๕๐
๒.๒ ทาง E-mail : y.suwan09@gmail.com โดยส่งเป็น file excel
๒.๓ สมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการที่หอ้ งวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย บุรรี ัมย์
๒.๔ พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทร ๐๘๙-๘๔๕-๙๐๒๕
และ ๐๘๔-๗๙๗-๗๑๘๗
.../๔. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายใน วันอังคาร
ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๔.๑ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และเว็ป
ไซต์ www.pccm.ac.th
๔.๒ ศูนย์ส อบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธิ์สอบที่ หน้า
อาคารสานักงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และเว็บไซต์ www.pccloei.ac.th
๔.๓ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่หน้า
อาคาร ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และเว็บไซต์ www.pccbr.ac.th
๕. กาหนดวัน และเวลาสอบ
สอบวันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
วิชาที่สอบ
เวลาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
วิทยาศาสตร์
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

เวลาสอบ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น.

คะแนน
๑๐๐
๑๐๐

๖. ประกาศผลผลสอบ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่ง จะประกาศผลสอบใน วันพุธ ที่ ๔ กันยายน
๒๕๖๒ ดังนี้
๖.๑ ศูนย์ ส อบโรงเรีย นวิย าศาสตร์จุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย มุ ก ดาหาร ประกาศผลสอบที่ อ าคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิ วเตอร์ โรงเรีย นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุก ดาหาร และเว็ป ไซต์
www.pccm.ac.th
๖.๒ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศผลสอบที่หน้าอาคารสานักงาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และเว็บไซต์ www.pccloei.ac.th
๖.๓ ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบที่หน้าอาคาร ๑
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และเว็บไซต์ www.pccbr.ac.th
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน (แยกประมวลผลและมอบรางวัลตามสนามสอบแต่ละแห่ง)
๗.๑ รางวัลคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทั้ง ๒ วิชา มีดังนี้
อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๔-๑๐ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
.../๗.๒ รางวัลคะแนนสูงสุด

๗.๒ รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๓ รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สาหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจะมาติดต่อรับ เองหรือไม่ สามารถมารับ ได้ โรงเรียนจะ
จัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติชัย กรวยทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

(นายศักดิ์ รุ่งแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรรี ัมย์

(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

