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รับสมัครระหว่างวันที่
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ปีการศึกษา  2565

รับสมัคร

นักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

"นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนนุค่าใชจ้่ายการศึกษา
ตลอดหลักสูตรในรูปแบบโรงเรียนพักประจ า"

งานรับ
นักเรียน

สมัครออนไลนเ์ท่านัน้

genius.ipst.ac.th
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ขั้นตอนการรับสมัคร

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

ขั้นตอนท่ี  1

คลิกเมนู "การรับสมคัรสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอจัฉริยภาพวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าป ี2564" ของสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และท า
ตามข้ันตอนที่แนะน าในเวบ็ไซต์

ขั้นตอนท่ี  2

กรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์มใบสมคัรในเวบ็ไซต์ให้สมบูรณ์ โดยเลือกสมคัรเข้าโรงเรียน
วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย และส่งข้อมลูผา่นเวบ็ไซต์ ได้ตั้งแต่วนัเปดิรับ
สมคัร 4 - 31 มกราคม 2565

ขั้นตอนท่ี  3

พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มใบสมคัรและใบแจ้งยอดช าระเงินจากเวบ็ไซต์ (ในใบแจ้งยอดช าระ
เงินจะมบีาร์โค้ดปรากฏอยู่)

ขั้นตอนท่ี  4

น าใบแจ้งยอดช าระเงินที่มบีาร์โค้ดปรากฏอยู่ พร้อมเงินค่าสมคัรจ านวน 200 บาท (ไมร่วม
ค่าธรรมเนียม) ช าระได้ตั้งแต่วนัรับสมคัร – วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนท่ี  5

ขั้นตอนช าระเงินค่าสมัคร

หรือ

ช่องทางท่ี1 ผ่านธนาคาร
ช าระที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 
ธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ช่องทางท่ี2 ผ่านการสแกน QR code
สแกนจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ง่าย สะดวก 
ได้ทุกทีทุกเวลา



ช่องทางการส่งหลักฐานในการสมัครเป็นนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

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

- เลือกเมนู “ส่งหลักฐานการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 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
(ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากวนัท่ีในประทับตราของไปรษณีย์)

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยนัไว้ ไม่สามารถกระท าได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องด าเนินการ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
เพ่ือยกเลิกการสมัครสอบครั้งดังกล่าว ก่อนด าเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง

ให้นักเรียนจัดสง่เอกสารให้โรงเรียนวทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย ภายในวนัที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารที่ต้องจัดสง่
1 ใบสมคัรที่พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการสมคัรของ สสวท.
2 ใบระเบียบผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5
3 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินผา่นธนาคาร
4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)

ขั้นตอนท่ี  6

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


หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลหลังจากการยืนยนัไว้ ไม่สามารถกระท าได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องด าเนินการ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
เพ่ือยกเลิกการสมัครสอบครั้งดังกล่าว ก่อนด าเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง

รับนักเรียนจังหวัดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• พะเยา
• แพร่

• น่าน
• ล าพูน
• ล าปาง
• แม่ฮ่องสอน

genius.ipst.ac.th
4 – 31 ม.ค. 2565

รับสมคัรออนไลน์

4 ม.ค – 2 ก.พ. 2565

ยื่นเอกสารการสมคัร และช าระเงนิ

26 ก.พ. 2565

การทดสอบเสมอืนจรงิ

5 มี.ค. 2565

สอบรอบแรก

ภายใน 15 มี.ค. 2565

ประกาศผลรอบแรก

26 ม.ีค. 2565

สอบรอบสอง

ภายใน เม.ย. 2565

ประกาศผลรอบสอง

ตามก าหนดของแตล่ะ จภ.

รายงานตัวมอบ

ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่



อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสอบ

2

อุปกรณ์ท่ี2 ใช้ส าหรับการยันยืนตัวตน
ประกอบไปด้วย มือถือ (Mobile Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ที่มีกล้อง และติดตั้งแอปพลิเค
ชัน (Application) ได้

หรือ

1
หรือ

อุปกรณ์ท่ี1 ใช้ส าหรับสอบ
ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Desktop PC)ที่มีกล้อง(Webcam) และไมโครไฟน หรือ 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop) ที่มีกล้องในตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
**หากมีเคร่ืองส ารองไฟสามารถใช้ได้หรือไม่มีก็ได้**

การเตรียมตัวส าหรับผู้สมัคร

ทางโรงเรียนได้มีการจัดการสอบในระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สมัคร
จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการสอบเข้ามาเป็นนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยต้อง

เตรียมอุปกรณ์ที่เข้าสอบดังนี้
**หากตัวผู้สมัครไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรบัการสอบกรณุาแจ้งไปกับทางโรงเรยีน

เพ่ือท าการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น**


