ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”
(โครงการ วมว.) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
-----------------------------------------------------------ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศการยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้า
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน
2565 นั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 2 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศให้นักเรียนที่มี
รายชื่อที่ได้รับคัดเลือกสำรอง ลำดับ ที่ 43-44 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา
11.00 น.
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อสำรอง
ตามลำดั บ จนครบตามแผนการรั บ ทางเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น www.satitcmu.ac.th ในวั น อั ง คารที่ 26
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. 2565
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(อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 2 คน มีดังนี้

1
2

สำรอง เลขประจำตัว
ชื่อ-ชื่อสกุล
สอบ
อันดับ
43 48000035(31) เด็กหญิงวรวลัญช์ หน่อแก้ว
44 42000284(15) นางสาวปรมรัตน์ ปนยะ

โรงเรียนเดิม

จังหวัด

จักรคำคณาทร

ลำพูน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย

d.

เอกสารแนบท้าย ๒
กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ
รายการ
วัน เวลา
วิธีปฏิบัติ
๑ รายงานตัวเพื่อยืนยัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน ๑ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสแกน QR Code ตาม
2565 เวลา 10.00 น. – วัน
ภาพด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยันสิทธิ์
สิทธิ์ผ่านระบบ
อังคารที่ 26 เมษายน 2565
อิเล็กทรอนิกส์
เวลา 11.00 น.

๒ download เอกสารรายงานตัวและศึกษา
รายละเอียดของเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์การมอบตัวและ
ทำสัญญา โรงเรียนสาธิตฯ จะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับ ทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
๒ มอบตัวและทำสัญญา วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิต พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ๐๘:๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตัว
- ๐๘:๓๐ น.ประชุมผู้ปกครองชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ
- ๐๙:๓๐ น. มอบตัว ทำสัญญาและ
ตัดชุดนักเรียน
- ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น. รับประทาน
อาหารกลางวัน
- ๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ น. เยี่ยมชม
หอพักนักเรียนโครงการ วมว.-มช.

๑) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตร
ประชาชน จำนวน 5 ชุด
๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน จำนวน 4 ชุด
๓) รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 6 รูป
๔) อากรแสตมป์ ๑๐ บาท จำนวน ๒ ดวง
๕) อากรแสตมป์ ๑ บาท จำนวน ๒ ดวง
๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน
บ้านของบิดา-มารดา จำนวน 3 ชุด
๗) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรขั้น
พื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1) ตัวจริง 1 ฉบับ และ
สำเนา 1 ฉบับ
๘) ค่าใช้จ่าย (ค่าสมาชิกและค่าบำรุงกิจกรรมของ
สมาคมผู้ปกครองฯ,ค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ,
ค่าสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา) ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท

- หากผู้ปกครองไม่นำนักเรียนมามอบตัวและทำสัญญาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
- หากมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อ อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธิน โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๒๖-๖๕๓๑ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
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