


ประวติัโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการจดัตัง้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2537 เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ประเภทนักเรียนประจ าและไป - กลบั โดยมีพ้ืนท่ีบริการ 7 จงัหวดั ไดแ้ก ่มุกดาหาร นครพนม อ านาจเจริญ 

อุบลราชธานี กาฬสินธุ ์ยโสธรและรอ้ยเอ็ด 

ในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนใหเ้ขา้โครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   ( Education Hub ) และไดเ้ปิดรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 หอ้งเรียนละ 25 คน ปัจจุบนัโครงการน้ี

ไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ระดบัละ 1 หอ้ง หอ้งละ 25 คน 

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหโ้รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทัง้ 12 แหง่ เป็นโรงเรียนวิทยาสาสตรภู์มิภาค ในปี

การศึกษา 2554 เร่ิมรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 และ 4 ระดบัละ 1 หอ้ง หอ้งละ 24 คน ปัจจุบนัรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน      

4 หอ้ง จ านวน 96 คน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 หอ้ง จ านวน 144 คน

โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub )

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไดด้  าเนินการพฒันาโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความ

พรอ้มในการเป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการและการใชห้ลกัสูตรแบบมาตรฐานสากลโดยการสนับสนุนโรงเรียนใหมี้ความพรอ้มทางดา้น

ศกัยภาพ มีศูนยอ์จัฉริยภาพ การพฒันาบุคลากร การใชส่ื้อการเรียนการสอนจากตา่งประเทศ รวมทัง้มีการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความพรอ้มในการเขา้

สูป่ระชาคมอาเซียน และมุง่หวงัใหนั้กเรียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี

S:      Study skill เป็นผูมี้ทกัษะของผูเ้รียน มีกลวิธีในการเรียน สามารถวางแผนการเรียนไดด้ว้ยตนเอง มีความรูท่ี้คงทนและมี

ความสามารถในการติดวิเคราะห์

M:      Morality เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ

A:     Attitude /Appearance เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดี และมีบุคลิกภาพท่ีเป็นสากล

T:      Technology / Talent เป็นผูมี้ความสามารถในการเทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค์

หลกัสตูร

โครงการ Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  มุกดาหาร เปิดสอนหลกัสุตรวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตรส์อง

ภาษา                        ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ สอนโดยครูชาวตา่งชาติท่ีมี

ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอนสูง

การรบัสมคัร

จ านวนนกัเรียนท่ีตอ้งการรบั

1. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 25 คน

2. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 25   คน

คุณสมบติัของผูส้มคัร

1. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1

- จบการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา่ ตามหลกัสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

- มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไมต่  ่ากวา่ 3.00

- มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานและวิชาคณิตศาสตรพ้ื์นฐาน เฉล่ียรวมกนัทัง้ 2 วิชา ไมต่  ่ากวา่ 3.00 

- มีผลการเรียนเฉล่ียกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไมต่  ่ากวา่ 3.00

2. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

- จบการศึกษาหรือก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา่ ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

- ผลการเรียนเฉล่ียรวมในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไมต่  ่ากวา่ 2.75

- มีผลการเฉล่ียรวมในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานและวิชาคณิตศาสตรพ้ื์นฐาน เฉล่ียรวมกนัทัง้สองวิชาไมต่  ่ากวา่ 3.00

- มีผลการเรียนเฉล่ียกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาองักฤษพ้ืนฐานในชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ไมต่  ่ากวา่ 2.00 



หลกัฐานการรบัสมคัร

1. รูปถา่ยผูส้มคัรสวมชุดนักเรียน ถา่ยคราวเดียวกนัไมเ่กิน 6 เดือน ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว จ านวน 3 แผน่

2. ส าเนาทะเบียนบา้นที่ มีช่ือผูส้มคัร (ใชฉ้บบัถา่ยเอกสารพรอ้มรบัรองส าเนา) จ านวน 1 ฉบบั

3. นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชเ้อกสารหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือใบรบัรองจากสถานศึกษาวา่ก าลงัศึกษาชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และเอกสารจะตอ้งมีขอ้มูลแสดงผลการเรียนเฉล่ีย พรอ้มกบัการลงนามรบัรองจากสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบบั

4. นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใชเ้อกสารหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือใบรบัรองจากสถานศึกษาวา่ก าลงัศึกษาชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และเอกสารจะตอ้งมีขอ้มูลแสดงผลการเรียนเฉล่ีย พรอ้มกบัการลงนามรบัรองจากสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบบั

วิธีการสมคัร

นักเรียนท ัง้ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จะตอ้งสมคัรดว้ยตนเองพรอ้มกบัเอกสารหลกัฐาน สว่นใบสมคัรสามารถรบัได ้ณ 

สถานท่ีรบัสมคัร

วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัร

วนัที่  20 -24 กุมภาพนัธ ์2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร

วนัสอบคดัเลือก

1. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 วนัที่  5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.30 น.

2. ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วนัที่  6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.30 น.

วิชาสอบและสถานท่ีสอบ

สอบขอ้เขียน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ เน้ือหาท่ีสอบเป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 สอบ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร

วนัประกาศผล

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 วนัที่  8 มีนาคม 2559 

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วนัที่  8 มีนาคม 2559

ท่ีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร และที่ เว็บไซต ์www.pccm.ac.th

ค่าใชจ่้าย

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 35,000 บาท / เทอม

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40,000 บาท /เทอม

หมายเหตุ : ยงัไมร่วมคา่ท่ีพกั อาหารและอ่ืนๆ ส าหรบันักเรียนประจ า

3. ผูป้กครองมีความพรอ้มในการใหก้ารสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่

4. ในกรณีท่ีเป็นนักเรียนตา่งชาติ โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบติั วิธีการคดัเลือกและจ านวนท่ีจะรบัเขา้เรียนตามเกณฑท่ี์เหมาะสม

สามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที ่: โครงการ Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณราช
วทิยาลยั มุกดาหาร

โทรศพัท ์0-42660-442-5  โทรสาร 0-42660-442 ต่อ 104, 148

เวป็ไซต ์: www.pccm.ac.th E-mail : pccmdh@hotmail.com

http://www.pccm.ac.th/
http://www.pccm.ac.th/


ล าดบัท่ี ช่ือ นามสกุล มหาวิทยาลยั คณะ/ สาขา

1 น.ส.กญัญาณฐั บุญกาญจน์ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาโทรคมนาคม

2 นาย ปัญจสุทธ์ิ เป็นหน่ึงธีรโชติ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทุนรตันมงคล คณะเศรษฐศาสตร์

3 นาย จกัรภทัร กุลภา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทุนรตันมงคลคณะบริหารธุรกิจ

น.ส. ญาดา บุญยศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะเภสชัศาสตร์

4 น.ส. นลินทิพย์ แสนหวัหา้ว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะเภสชัศาสตร์

5 น.ส. นิรมล บวัพุธ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะเภสชัศาสตร์

น.ส. ปิยธิดา รตันวรรณี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คณะศิลปะศาสตร ์สาขาเอกภาษาองักฤษ

6 นาย พลวฒัน์ เจริญชยัชนะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 น.ส. พลอย

ไพลิน

ดัง่อลงการณ์ มหิทยาลยัแมฟ้่าหลวง คณะวิทยาศาสตรเ์คร่ืองส าอาง

9 นาย พศวตั ถิรสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง คณะการจดัการโลจิสติกการบิน

11 น.ส. พิชญา นาเมืองรกัษ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะเภสชัศาสตร์

12 น.ส. ภูษณิศา กุลศกัด์ิวิมล สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ คณะบริการธุรกิจ สาขาการจดัการสมยัใหม่

13 นาย ศรนัยพงศ์ แดงทน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

14 น.ส. ศรีวิลาส ศรีคิรินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คณะเภสชัศาสตร์

15 น.ส. หน่ึงฤทยั คงนันทะ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์

16 นาย ธีรวฒัน์ โชคธนเสฐกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 น.ส. กนกพร อมรภูริวิจกัษณ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คณะศิลปะศาสตร ์สาขาเอกภาองักฤษ

การสมคัรเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนในโครงการ Education hub ชัน้ ม.3 และ ม.6

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดร้บัทุนการศึกษาตอ่ในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้งเรียนวิทยาศาสตรภู์มิภาค จ านวน 12 ทุน

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6

* นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเขา้ศึกษาตอ่ในระดบัอุดมศึกษาได ้100% 



คณะกรรมการบริหารโครงการ  Education Hub

Mr. Jonathan 
Taylor Shannon                 
BS Applied Food 

Miss Marygrace
L.Tigao

B.Ed Mathematics

Mr.Bengt William 
Persson

MSc Chemistry

Miss Le Thi Phuong 
Lien                      

B.Ed.  In English

Dr.Leif Anders 
Dahlgren  

Ph.D.Chemistry

Dr.Emmanuel
Nyambod Timah

PhD.Physic

Mr.Robin Michael 
Wood                               

BA (Hons) Business 
Studies  MS.c

Mr.Todd Jonathan 
Kimball                         

B.Ed. of Arts                          

Mr.Adam
Khammixay

M.A.in South East 
Asia Studies                              

Miss Reatta
Manisha Ram      

B.Ed. of Science                           

Miss Kaiya Linnea
Reinelt

B.Ed. of Science                            

Ms.Shiyu Yuan    
B.Ed. in Chinese                                                  

นายชาตรี  ประดุจชนม ์                                                                  
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The School

Princess Chulabhorn’s College Mukdahan (PCCM) was established on the 4th day of 1994 

according to the directive given by the Ministry of Education to commemorate the auspicious occasion 

during the Thirty sixth (36th) birthday anniversary of “Her Royal Highness” Princess Chulabhorn. The 

purpose of the establishment is to promote the development of learning activities in sciences, 

mathematics and teachnology and to be likewise a model of secondary schools for training students on 

morality and ethics, and to enable them to become independent citizens for the benefit of society as 

well. Students enrolled come from seven provinces, namely: Ubon Ratchathani, Amnat Charoen, Roi-et, 

Nakhon Phanom, Yasothon, Kalasin and Mukdahan.

In 2010, the school was selected by the OBEC for Education Hub Program according to the 

development of the Thailand project and started to accept students for M1 and M4 levels.

Beginning in the academic year 2013 there will be full operation / implementation of 

Education Hub Program because there will be complete levels from M1 to M6. At present PCCM 

becomes a The Regional Science School.

Education Hub

The Office of basic Education commission (OBEC) Ministry of Education has developed the 

“High Performing Schools” project to improve and develop teaching to meet international standard. 

Initally, to support school infrastructure, provide Resource Centers, organize professional development 

activities, support learning and teaching materials from overseas, and develop a curriculum to ensure 

the concept of ASEAN awareness. The preferable student characteristics shout include;

S:   Studying skill, which focus on learner competencies, understand learning methodologies, 

able to plan lesson, sustain knowledge and able to express critical and analytical thinking

M:   Morality: morals, ethics and being a good global citizen

A:    Attitude/ Appearance: positive and optimistic perception and understanding as well as 

appropriate personality accepted at the international standards.

R:   Responsibility: self and social responsibilities

T:   Technology/Talent: use of creative technologies

Thus, OBEC has conducted continuous research on “High Performing School” in order to be a 

preferable student destination among the ASEAN community in the near future. For that reason, OBEC 

has chosen Princess Chulabhorn’s College Mukdahan to provide Science-Mathematics Bilingual 

curriculum. The program focuses on ASEAN studies, IT and uses English as the medium of instruction.

The Curriculum

-Based on the Basic Education Core Curriculum B. E. 2551 - Ministry of Education

-Focuses on Science and Mathematics



Activities & Facilities

KOREA TRIP

Field Trip Chonburi and Chanthaburi

Our Students on Board                     

Royal Thai Navy Chakri Naruebet

White Sand Beach Free Style M 2/6 Students in a Brilliant              

Pink Pose

OUR RESOURCE CENTRE

Resource

Conference 
Room with 

Smart Board

Science 
Laboratory

Science 
Laboratory

Multi-media 
Smart Science 

Room

Well-equipped 
Library

Multi-Purpose 
Theatre

Hub Education 
teachers 
making 

acquaintance

with newly 
admitted M1 

and M4 
students

Laboratory

The 2nd Annual 
Partnering 

Project



Preparation for ASEAN community 2015 - PCCM Education Hub allocates time, money and effort to promote ASEAN awareness

ASEAN STUDY CENTRE

ASEAN countries represented by students in their various 

unique cultural attires

ASEAN SHOW

English Camp The 2nd Annual 
Partnering Project 

Laboratory Laboratory Laboratory

English Camp

.

.


