
 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย”  

(โครงการ วมว.) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 
------------------------------------------------------------ 

      ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศการยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 
2565 นั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ จ านวน 5 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศให้นักเรียนที่มี
รายชื่อที่ได้รับคัดเลือกส ารอง ล าดับที่ 35-39 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. – วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
12.00 น. 

 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อส ารอง
ตามล าดับจนครบตามแผนการรับ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. 

       ประกาศมา ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 

                
 (อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกส ารอง จ านวน 5 คน มีดังนี้ 
 

 
ส ารอง
อันดับ 

เลขประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 

1 35 37000124(15) เด็กหญิงพัฒน์สรณ์ พิสิษฐ์เศรษฐี ตะพานหิน พิจิตร 

2 36 47000024(15) เด็กชายนิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 

3 37 45000034(12) เด็กหญิงรวีกานต์ แสนปัญญา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 

4 38 04000377(15) เด็กหญิงอมรทิพารมย์ มูลพินิจ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 

5 39 47000035(12) นายภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
 



 
 
 

ก าหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 
 

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ล าดับ รายการ วัน เวลา วิธีปฏิบัติ 

๑ รายงานตัวเพื่อยืนยัน
สิทธิ์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน เวลา 16.00 น. –  
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 12.00 น. 

๑ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสแกน QR Code ตาม
ภาพด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยันสทิธิ ์

 
๒ download เอกสารรายงานตวัและศึกษา

รายละเอียดของเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตวั  

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การมอบตัวและ
ท าสัญญา โรงเรียนสาธิตฯ จะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลอืกตามบัญชีรายชื่อส ารองตามล าดับจนครบตามแผนการรับ 

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 14.00 น. 

๒ มอบตัวและท าสัญญา วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   
- ๐๘:๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตวั  
- ๐๘:๓๐ น.ประชุมผู้ปกครองช้ีแจง

รายละเอียดของโครงการ 
- ๐๙:๓๐ น. มอบตัว ท าสญัญาและ

ตัดชุดนักเรียน 
- ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. รับประทาน

อาหารกลางวัน 
- ๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ น. เยี่ยมชม

หอพักนักเรียนโครงการ วมว.-มช. 

ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัว  
พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ 
๑) ส าเนาบตัรประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบตัร

ประชาชน จ านวน 5 ชุด 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือนักเรียน จ านวน 4 ชุด 
๓) รูปถ่ายนักเรยีนขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 6 รูป 
๔) อากรแสตมป์ ๑๐ บาท จ านวน ๒ ดวง 
๕) อากรแสตมป์ ๑ บาท จ านวน ๒ ดวง 
๖) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน

บ้านของบิดา-มารดา จ านวน 3 ชุด 
๗) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสตูรขั้น

พื้นฐานช่วงช้ันท่ี 3 (ปพ.1) ตัวจริง 1 ฉบับ และ
ส าเนา 1 ฉบับ 

๘) ค่าใช้จ่าย (ค่าสมาชิกและค่าบ ารุงกิจกรรมของ
สมาคมผู้ปกครองฯ,ค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ,  
ค่าสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา) ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 

- หากผู้ปกครองไม่น านักเรียนมามอบตัวและท าสัญญาตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธนิ โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๒๖-๖๕๓๑ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
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