ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้
เป็ น โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค เพื่ อ กระจายโอกาสและขยายการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรีย นผู้ มี
ความสามารถพิ เศษ ด้านคณิ ตศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ไปยัง ภูมิ ภาคต่างๆ อย่างทั่ วถึงมากขึ้น 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
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกาหนดแนว
ปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ก าลังศึก ษาอยู่ในชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ หรือเที ยบเท่ าในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๘ และ
มีผลการเรียน ดังนี้
๑.๑.๑ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าในชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๑.๑.๒ ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมรายวิช าคณิต ศาสตร์ พื้น ฐานในชั้น ประถมศึก ษา
ปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๑.๑.๓ ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมรายวิช าวิท ยาศาสตร์ พื้น ฐาน ในชั้น ประถมศึก ษา
ปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๑.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
๑.๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน
๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๕ มี ค วามตั้ ง ใจเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าคและได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากผู้ปกครอง
๑.๖ สามารถพั กอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจาได้และยินดีป ฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกาหนดในอนาคต

-๒๒. จานวนที่รับเข้าเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภูมิ ภาค) แต่ล ะแห่งจะรับ นักเรียน
เข้าเรียนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ ๑ ปีการศึก ษา ๒๕๕๙ จานวน ๙๖ คนต่อโรงเรียน (๔ ห้อง ห้องละ ๒๔ คน)
โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มที่ ๑ จานวน ไม่น้อยกว่า ๘๘ คน รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แห่งนั้น ๆ ตามรายละเอียด ในตาราง ๑
๒.๒ กลุ่มที่ ๒ จานวนไม่เกิน ๘ คน โดยรับจากนักเรียนที่กาลังเรียน อยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ของโรงเรียนต่อไปนี้
๒.๒.๑ โรงเรีย นดี ป ระจ าต าบล โรงเรี ยนดี ศ รี ต าบล ตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒.๒ โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน ๒๐๐ คน/โรงเรียน
๒.๒.๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๒.๒.๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๒.๒.๕ โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๒.๒.๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ เป็นเขตพื้นที่ บริก ารของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลั ย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภูมิ ภาค)
แห่งนั้นๆ ตามรายละเอียดตาราง ๑
๓. พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรีย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แห่งใด ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง มีสิทธิ์สมัคร
เข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งนั้น เท่านั้น ถ้าสมัครผิดพื้นที่จะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ
ตาราง ๑ พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ที่

โรงเรียน

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ

๑

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 :นางสาวเพชรรี รักษาศรี ๐๘-๑๘๐๓-๕๘๙๑

ปทุมธานี
นครปฐม
นนทบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

-๓ที่

โรงเรียน

๒

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

๓

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

๔

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

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี

นครศรีธรรมราช
สงขลา
ชุมพร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี

ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระนอง

เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี

-๔ที่

โรงเรียน

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

๗

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

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
ลพบุรี
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
อ่างทอง
อุทัยธานี
พิษณุโลก
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

๘

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

เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน

๙

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

เลย
อุดรธานี
ขอนแก่น
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ

-๕ที่

โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ตั้ง : หมูท่ ี่ ๖ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒
๑๐ โทรสาร : ๐-๔๒๖๖ -๐๔๔๒
website : http//www.pccm.ac.th
e-mail : pccmdh@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์ มีศิริ ๐๘-๑๐๕๓-๙๐๖๖
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
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
๑๒ ที่ตั้ง : ๖๙๕ ม.๓ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๑๗๐
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

จังหวัดทีอ่ ยู่ในพื้นทีบ่ ริการ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
อานาจเจริญ
บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
มหาสารคาม
ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว

๔. การสมัครและการสอบรอบแรก
๔.๑ การสมัครสอบ
ผู้ส มั ค รสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒ นาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัยให้เป็ น
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค จะถื อ ว่า สมั ค รสอบคั ด เลื อ กรอบแรกผ่ านโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริย ภาพ
วิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยต้องชาระเงินค่าสมัครสอบรายวิชาละ ๑๐๐ บาท รวม ๒ วิชาเป็นเงิน ๒๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนด เพื่อใช้ใน
การดาเนินการจัดสอบ

-๖–
๔.๒ วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้
๔.๒ .๑ ให้ นั ก เรี ย น เปิ ด เว็ บ ไซต์ http://genius.ipst.ac.th/ และคลิ ก ที่ เม นู
“การรับ สมั ครสอบคัดเลือ กโครงการพั ฒ นาอัจ ฉริยภาพวิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ประจ าปี การศึก ษา
๒๕๕๘” ท าตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์ แล้วพิม พ์ข้อมูล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
และส่งข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิท ยาลัย เมื่ อ ส่ง ข้อ มู ล ผ่านเว็บ ไซต์แล้ วให้นัก เรียนสั่งพิ ม พ์แบบฟอร์ม ใบสมั ครและใบแจ้ ง
ยอดชาระเงิน (ในใบแจ้งยอดชาระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)
๔.๒.๒ ให้นั กเรียนนาใบแจ้ง ยอดชาระเงิน พร้อมเงินค่าสมั คร จ านวน ๒๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชาระที่ธนาคารกรุงไทย จากัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้ง
ยอดชาระเงิน ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
๔.๒.๓ ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการรับสมัครของ สสวท.
๒. ใบระเบี ยนผลการเรีย น (ปพ.๑) ที่ มี ผ ลการเรีย นระดับ ชั้ น ป.๔
และ ป.๕ หรือ ใบรั บ รองผลการเรีย นตามแบบของกลุ่ ม โรงเรี ย น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (สามารถดาวโหลดได้ตามเว็บไซต์ ตาราง ๑)
๓. สาเนาหลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคาร
ไปยัง โรงเรียนจุฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย (โรงเรี ยนวิท ยาศาสตร์ภู มิ ภ าค) ที่ สมั ครเรียน (ตามที่ อยู่ ในตาราง ๑)
ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์) หากไม่ส่งใบส่งเอกสารดังกล่าว
ถือว่าไม่สมัครสอบ
๔.๒.๔ โรงเรียนจะทาการตรวจคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติ
ไม่ ค รบถ้ ว น นั ก เรี ย นจะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราขวิ ท ยาลั ย
และไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ แต่ยังมีสิทธิ์สอบตามโครงการอัจฉริยภาพของ สสวท. และหากผ่านการ
คัดเลือกไปแล้ วทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ภู มิ ภาค) ตรวจพบว่านัก เรีย น
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
๔.๒.๕ นั ก เรี ยนที่ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นโรงเรีย นจุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย
(โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภู มิ ภาค) ให้ ถือ ว่า การสมั ค รสอบคั ดเลือ กนัก เรียนเข้ าโครงการพัฒ นาอัจ ฉริยภาพ
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโน โลยี ทั้ ง ๒ วิ ช า และ ผู้ ส มั ค รสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระเงิ น ทางเว็ บ ไซต์
http://genius.ipst.ac.th/ หรือ www.ipst.ac.th
๔.๒.๖ ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และประสงค์จะขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒.๓ และ หนังสือรับรองจากผู้อานวยการ
โรงเรียนที่ นักเรียนศึก ษาอยู่ว่าครอบครั วนัก เรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การสมั ครสอบ โดยส่งหนังสือ รับ รองไปที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียนวิท ยาศาสตร์ภูมิ ภาค)
ที่นักเรียนประสงค์สมัครเข้าเรียน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อโรงเรียนจะดาเนินการจ่ายค่าสมัครให้

-๗๔.๓ วันรับสมัคร และการชาระเงิน
สมั ครได้ตั้ งแต่วัน ที่ ๑ – ๓๐ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่ เว้ นวัน หยุด ราชการ
และชาระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ การพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th/ หรือ www.ipst.ac.th
๔.๕ กาหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ รอบแรก
ตาราง ๒ ตารางสอบรอบแรก
วัน
วันเสาร์ที่
๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา

วิชาที่สอบ

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.

คณิตศาสตร์

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

วิทยาศาสตร์

๔.๖ สถานที่สอบรอบแรก
สอบ ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาและศูน ย์ส อบในกรุง เทพมหานคร เรื่อง สถานที่ ส อบตามโครงการพัฒ นาอัจ ฉริยภาพทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
๔.๗ สิ่งที่ต้องนาไปในวันสอบ
๔.๗.๑ บัตรประจาตัวสอบ
๔.๗.๒ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
๔.๗.๓ ดินสอดา 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ
๔.๘ เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบรอบแรก
๔.๘.๑ คณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ถึงปีที่ ๖ และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
๔.๘.๒ วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ถึงปีที่ ๖ และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
๔.๙ การตรวจข้อสอบ
การตรวจข้อ สอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ
การระบายค าตอบในกระดาษค าตอบ ต้ อ งใช้ ดิ น สอด า ชนิ ด 2B หรื อ BB เท่ านั้ น ยกเว้ นการเขี ยนชื่ อ
เลขประจาตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคาตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา
ดินสอดาชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง

-๘๕. กาหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง
๕.๑ กาหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่งจะประกาศ
รายชื่อผู้ส อบผ่านการสอบรอบแรกและมี สิท ธิ์เข้าสอบรอบสองทางเว็บ ไซต์ของโรงเรียน และติดประกาศ
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิ ภาค) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง
๕.๒ จานวน และเกณฑ์พิจารณา ผู้มีสิทธิส์ อบรอบสอง
จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบรอบสองจะประกาศเป็น ๒ กลุม่ ดังนี้
๑) กลุ่มที่ ๑ (ดูความหมายในข้อ ๒.๑) จานวน ๒๗๕ คน
๒) กลุ่มที่ ๒ (ดูความหมายในข้อ ๒.๒) จานวน ๒๕ คน
โดยพิ จารณาจากคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ (ที่ ปรับให้มี อัตราส่วน
ที่เท่ากันแล้ว ๑๐๐ คะแนน) รวมกั นสูงสุดเรียงตามลาดับ ของแต่ละกลุ่ม หากกลุ่มใดมี ผู้สมั ครไม่ครบตามจานวน
ที่กาหนดให้ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลาดับถัดไปของอีกกลุ่มจนครบ จานวน ๓๐๐ คน
๖. การสอบรอบสอง
นัก เรียนผู้มี สิท ธิ์ส อบรอบสองตามรายชื่อที่ ได้รับการประกาศตามข้อ ๕.๒ จะต้องไปสอบ
คัดเลือกรอบสอง ในวัน เวลา สถานที่ ตามที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ตนเองสมัครเข้าเรียน จะได้ร่วมกันกาหนด ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ในวันประกาศผลการสอบรอบแรก
๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบครบทุกวิชา เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะประกาศผล ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
และติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค) ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
และทางจดหมายถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตัวจริงและตัวสารอง
๘. การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิท ยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ ง ๑๒ แห่ง ขอสงวนสิท ธิ์
ในการอนุญ าตให้เฉพาะนักเรียนที่ ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่ านั้นในการขอดูคะแนนโดยสามารถ
ยื่ น ค าขอโดยตรงได้ ที่ โ รงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ที่ นั ก เรี ย นสมั ค รเข้ า เรี ย นภายใน ๕ วั น ท าการ
หลังประกาศผลสอบ

