โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Princess Science High School Chiang Rai

รับสมัคร

นักเรียน
ปีการศึกษา 2565

ผู้มีความสามารถพิ เศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี

1

"นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา
ตลอดหลักสูตรในรูปแบบโรงเรียนพักประจา"

รับสมัครระหว่างวันที่

4 - 31 มกราคม 2565
genius.ipst.ac.th
งานรับ

สมัครออนไลน์เท่านัน
้

นักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทร. 098-8025827,087-3036725,053-174554 ต่อ 134

@Pcshscrofficial
www.pcccr.ac.th

ขั้นตอนการรับสมัคร
ขัน
้ ตอนที่

1

ให้นักเรียนสมัครสอบโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://admission.ipst.ac.th/rg/public

ขั้นตอนที่

2

คลิกเมนู "การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปี 2564" ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และทา
ตามขั้นตอนที่แนะนาในเว็บไซต์

ขั้นตอนที่

3

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ โดยเลือกสมัครเข้าโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ต้ งั แต่วน
ั เปิดรับ
สมัคร 4 - 31 มกราคม 2565

ขั้นตอนที่

4

พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชาระเงินจากเว็บไซต์ (ในใบแจ้งยอดชาระ
เงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

ขั้นตอนที่

5

นาใบแจ้งยอดชาระเงินที่มบ
ี าร์โค้ดปรากฏอยู่ พร้อมเงินค่าสมัครจานวน 200 บาท (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม) ชาระได้ต้งั แต่วน
ั รับสมัคร – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนชาระเงินค่าสมัคร

หรือ

ช่องทางที1่ ผ่านธนาคาร

ชาระที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
ธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ช่องทางที่2 ผ่านการสแกน QR code
สแกนจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ง่าย สะดวก
ได้ทุกทีทุกเวลา

ขัน
้ ตอนที่

6

ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬ
ุ าภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารที่ต้องจัดส่ง
1 ใบสมัครที่พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการสมัครของ สสวท.
2 ใบระเบียบผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5
3 สาเนาหลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคาร
4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)

ช่องทางการส่งหลักฐานในการสมัครเป็นนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

• ช่องทางออนไลน์
ส่งมาที่

https://www.pcccr.ac.th/newstudents/regis-m1.php

- เลือกเมนู “ส่งหลักฐานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ กษา 2565”

• ช่องทางไปรษณีย์
ส่งมาที่

งานรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทรประสารงานโรงเรียน

098-802-5827 ฝ่ายทะเบียน และวัดผล
087-303-6725 ครูบัวตูม
053-174-551 ต่อ 134 ติดต่อฝ่ายทะเบียน และวัดผล
(ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์)

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันไว้ ไม่สามารถกระทาได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องดาเนินการ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
เพื่ อยกเลิกการสมัครสอบครั้งดังกล่าว ก่อนดาเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง

รับนักเรียนจังหวัดที่อยู่ในพื้ นที่บริการของโรงเรียน

•
•
•
•

เชียงราย
เชียงใหม่
พะเยา
แพร่

•
•
•
•

น่าน
ลาพู น
ลาปาง
แม่ฮ่องสอน

ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่
รับสมัครออนไลน์

ยื่นเอกสารการสมัคร และชาระเงิน

genius.ipst.ac.th
4 – 31 ม.ค. 2565

4 ม.ค – 2 ก.พ. 2565

ประกาศผลรอบแรก
ภายใน 15 มี.ค. 2565

สอบรอบแรก

การทดสอบเสมือนจริง

5 มี.ค. 2565

26 ก.พ. 2565

สอบรอบสอง

ประกาศผลรอบสอง

รายงานตัวมอบ

26 มี.ค. 2565

ภายใน เม.ย. 2565

ตามกาหนดของแต่ละ จภ.

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยันไว้ ไม่สามารถกระทาได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องดาเนินการ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
เพื่ อยกเลิกการสมัครสอบครั้งดังกล่าว ก่อนดาเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง

การเตรียมตัวสาหรับผู้สมัคร
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการสอบในระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สมัคร
จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสอบเข้ามาเป็นนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 โดยต้อง
เตรียมอุปกรณ์ที่เข้าสอบดังนี้

**หากตัวผู้สมัครไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสอบกรุณาแจ้งไปกับทางโรงเรียน
เพื่ อทาการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น**

อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการสอบ
1
หรือ

อุปกรณ์ที่1 ใช้สาหรับสอบ

ประกอบไปด้วย คอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคล(Desktop PC)ที่มีกล้อง(Webcam) และไมโครไฟน หรือ
คอมพิ วเตอร์แบบพกพา (laptop) ที่มีกล้องในตัวเครื่องคอมพิ วเตอร์แบบพกพา
**หากมีเครื่องสารองไฟสามารถใช้ได้หรือไม่มีก็ได้**

2
หรือ

อุปกรณ์ท2
ี่ ใช้สาหรับการยันยืนตัวตน

ประกอบไปด้วย มือถือ (Mobile Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ที่มีกล้อง และติดตั้งแอปพลิเค
ชัน (Application) ได้

