
 

 

  
 
 

ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่อง การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Chulabhorn ,s  Science-Math Test  2017) 
----------------------------------------- 

 

                ด้วยกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(Chulabhorn,s Science-Math Test 2017)  ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์อยู่เสมอ   และกระตุ้น
ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพ่ือบริการทางวิชาการแก่
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตามข้อก าหนดสมัครเข้าสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบและสนามสอบ 
 

               เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค) โดยมี สิทธิ์สมัครสอบและเข้า
สอบได้เฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้น เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้   
               ๑.๑  สนามสอบที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่บริการ ได้แก่ 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ นครพนม กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี                 
               ๑.๒  สนามสอบที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีบริการ ได้แก่ เลย 
หนองคาย หนองบัวล าภู ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ 
               ๑.๓  สนามสอบที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ได้แก่ บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม  
 

๒. ค่าสมัครสอบ วิชาที่สอบและขอบข่ายเนื้อหา 
 

    ค่าสมัครสอบคนละ ๑๐๐ บาท จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ 
              ๒.๑ วิชาคณิตศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงปีท่ี ๖  
และความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
              ๒.๒ วิชาวิทยาศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงปีที่ ๖  
และความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
 



๓. การสมัครสอบและวันรับสมัคร  
              โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมช าระเงินค่า
สมัครได้ตั้งแตวั่นศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีข้ันตอนการสมัครดังนี้ 
               ๓.๑  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
   ๑) สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.pccm.ac.th 

๒) กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบได้ ดังนี้  
    ๒.๑) ทางไปรษณีย์สั่งจ่ายในนาม นางเบญจรัตน์  สุค าภา   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร ๒๘๑ หมู่ 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 เวลาราชการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  อาคาร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
               ๓.๒  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  
   ๑) สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.pccloei.ac.th 

๒) กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบได้ ดังนี้  
    ๒.๑) ทางไปรษณีย์สั่งจ่ายในนาม นายศรสนั่น  นนที   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ๑๒๙ หมู่ที่ ๕ ต.ธาตุ  อ.เชียงคาน  จ.เลย ๔๒๑๑๐   
    ๒.๒) ทางโทรสาร ๐๔๒-๘๗๗๐๓๔     
    ๒.๓) ทาง e-mail Sornsanun@hotmail.com   
    ๒.๔) สมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการที่งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายจัดการศึกษาและ

พัฒนาวิชาการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย     
               ๓.๓  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์ 
   ๑) สามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.pccbr.ac.th 

๒) กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบได้ ดังนี้  
    ๒.๑) ทางไปรษณีย์สั่งจ่ายในนาม นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ๒๙๙ ม. ๒ ต.สตึก  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐   
    ๒.๒) ทางโทรสาร ๐๔๔-๖๘๑๙๔๗    
    ๒.๓) ทาง e-mail Amornrat.poom@hotmail.com   
    ๒.๔) สมัครด้วยตนเองในวัน เวลาราชการที่ห้องวิชาการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์     
 
 
 

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


 

๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวัน พุธ ที่ ๒๓   
สิงหาคม ๒๕๖๐  ดังนี้ 
                ๔.๑  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือ เว็บไซต์  
www.pccm.ac.th 
               ๔.๒  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และ เว็บไซต์  www.pccloei.ac.th 
               ๔.๓  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์   
www.pccbr.ac.th 
 
๕.  ก าหนดวัน และเวลาสอบ   
              วันเสาร์ ที่ ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

วิชาที่สอบ เวลาที่ใช้สอบ เวลาสอบ คะแนน 
คณิตศาสตร์ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น. ๑๐๐ 

 
๖. ประกาศผลการสอบ 
  

  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่ง จะประกาศผลการสอบภายในวันอังคาร ที่ ๒๙  สิงหาคม  
๒๕๕๙    ดังนี้ 
               ๖.๑ สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลสอบที่อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือ เว็บไซต์  www.pccm.ac.th 
               ๖.๒  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และ เว็บไซต ์ www.pccloei.ac.th 
               ๖.๓  สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์   
www.pccbr.ac.th 
            ส าหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจะมาติดต่อรับเองหรือถ้าไม่สามารถมารับได้โรงเรียนจะจัดส่งไป
ให้ทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 

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


๗. รางวัลการสอบแข่งขัน  (แยกประมวลผลและมอบรางวัลตามสนามสอบแต่ละแห่ง) 
               ๗.๑ รางวัลคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทั้ง ๒  วิชา มีดังนี้ 
                      อันดับที่  ๑     ทุนการศึกษา   ๓,๐๐๐  บาท    โล่รางวลัเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร 
                      อันดับที่  ๒     ทุนการศึกษา   ๒,๐๐๐  บาท    โล่รางวลัเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร  
                      อันดับที่  ๓     ทุนการศึกษา   ๑,๐๐๐  บาท    โล่รางวลัเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร 
                      อันดับที่  ๔ - ๑๐   ทุนการศึกษา   ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร    
                ๗.๒  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์   ทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
                ๗.๓  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์   ทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 

            ประกาศ ณ วันที่  ๒๘   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

        
 

     (นายกิตติชัย   กรวยทอง)                  (นายศักดิ์   รุ่งแสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
 
 
 

(นายชาตรี   ประดุจชนม์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ใบสมัครทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
                                (Chulabhorn’s  Science-Math Test 2017) 

สอบวันเสาร์ที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร   เลย   บุรีรัมย์   

 

โรงเรียน.......................................................................ต าบล............................... อ าเภอ............................. 
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศพัท์............................ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ค่าสมัคร 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม จ านวนผู้สมัครสอบท้ังหมด........................คน ค่าสมัครสอบท้ังหมด..................บาท 
 
ชื่อผู้ประสานงาน............................................................................................................................. ......................  
เบอร์โทรศัพทผ์ู้ประสานงาน................................................................................................................................. 
           
                                                         (ลงชื่อ) ............................................................ผู้รับรอง 
                                                                (.............................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ถ่ายเอกสารเพิม่เตมิได้ และขอให้ส่งเข้าร่วมทดสอบในนามโรงเรียนท่ีนักเรยีนเรยีนอยู่เท่านัน้ เพื่อความสะดวกในการ
จัดส่งผลสอบและรางวัล  


