
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ในหอพักโครงการ วมว.-มช. 

1. พัดลม อนุญาตให้ใช้พัดลมธรรมดาหรือพัดลมไอเย็นเท่านั้น ไม่อนุญาต  

พัดลมไอน้้า แอร์เคลื่อนที่ 

2. ปลั๊กพ่วงอนุญาตให้ใช้แบบมีสวิทช์เบรกเกอร์เพ่ือความปลอดภัย ไม่อนุญาต 

ปลั๊กพ่วงแบบไม่มีระบบตัดไฟหรือใช้ฟิวส์ในการตัดไฟ 

3. อุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์  

4. เตารีด อนุญาตให้ใช้บริเวณโต๊ะรีดส่วนกลางเท่านั้นเพ่ือความปลอดภัย      

5. ไม่อนุญาต ให้ใช้ล้าโพงเนื่องจากรบกวนผู้อ่ืน 

6. ไม่อนุญาต อุปกรณ์ท้าอาหารทุกชนิด เช่น ไมโครเวฟ กาต้มน้้า 

7. ไม่อนุญาต ตู้เย็น เครื่องซักผ้า  

8. เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ ไวโอลิน  และอ่ืนๆ สามารถเล่นได้โดยไม่รบกวนผู้อ่ืน 

9. ไม่อนุญาต ตู้หรือโต๊ะขนาดใหญ่ 

10. ราวตากชุดชั้นในต้องไม่สูงเกินความสูงของระเบียงหอพัก 

 

 

 

  

   

           พัดลมไอน ้า       แอร์เคลื่อนที่           พัดลมไอเย็น 

 

 

 

ปลั๊กพ่วงแบบไม่มีสวิทช์                       ปลั๊กพ่วงแบบใช้ฟิวส์     ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิทช์ 

แผนที่หอพักแม่เหียะ 3 



หมายเลขห้อง………………….. 
รายการรับมอบสิ่งของ ผู้เข้าพักในหอพักนักศกึษา พ้ืนที่จัดการศกึษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ) 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว....................................................นามสกุล..............................................รหัสประจ าตัวนกัศึกษา.................................... 
คณะ................................................. ....................สาขา.................................... ...........................................ได้รายงานตัวเข้าหอพัก          
เมื่อวันท่ี..........เดือน........................พ.ศ......................และได้รับมอบสิ่งของ พร้อมกับลงลายมือช่ือก ากับตามรายการดังน้ี 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาสิ่งของ 
รายละเอียด 

ด ี ช ารุด 
1 กุญแจห้องพัก 1 ดอก 100 บาท            
2 พวงกุญแจ 1 พวง 50 บาท   
3 ลูกบิดหน้า – หลัง 2 ชุด 300 บาท / ชุด   
4 ประตูหนา้ - หลัง 2 บาน 1,500 บาท / บาน   
5 เตียง 2 หลัง 1,000 – 2,100 บาท / หลัง   
6 ที่นอน 2 ผืน 2,000 บาท / ผืน   
7 ตู้เสื้อผ้า 2 หลัง 1,500 บาท / ตู้   
8 โต๊ะอ่านหนังสือ 1 ตัว 1,000 บาท   
9 เก้าอี ้ 2 ตัว 500 - 650บาท / ตัว   
10 พัดลม 1 เครื่อง ตามสภาพ   
11 ผ้าม่าน 2 ผืน ตามสภาพ   
12 ราวตากผ้าติดผนัง 1 อัน ตามสภาพ   
13 กระจกฝา้บานเกล็ดหน้าต่าง 48 แผ่น 60 - 120 บาท / แผ่น   
14 กระจกคอแสง 4 แผ่น 600 – 1,000 บาท / แผ่น   
15 หน้าต่างกระจก 2 บาน  ตามสภาพ   
16 มุ้งลวด 1 บาน 300 บาท    
17 มุ้งลวดคอแสง 4 บาน 200 บาท / บาน   
18 มุ้งลวดประตรูะเบยีง 1 บาน 300 บาท   
19 หลอดไฟฟ้า  4 หลอด 100 บาท / หลอด   
20 ช่องเสียบเน็ตและช่องโทรศัพท ์ 2 อัน  150 บาท / ช้ิน   
21 ปลั๊กไฟ 3 อัน 150 / ช้ิน   
22 ก๊อกน้ า 1 อัน ตามสภาพ   
23 อ่างล้างหน้า 1 อัน ตามสภาพ   
24 กระจกแขวนหน้าอ่าง 1 บาน ตามสภาพ   
25 ช้ันวางหนังสือ 1 อัน ตามสภาพ   
26 พื้นห้อง 1 ตรม. 500 บาท / ตร.ม.   
27 เจาะ, ตดิกาวผนัง / เพดาน 1 จุด 100 บาท   
28 อื่น ๆ .................................... 

กรณีที่นักศึกษา ท าให้ทรัพยส์ิน
ช ารุดหรือสูญหาย แล้วแต่กรณ ี  

ตามราคา 
วันท่ีคืนทรัพย์ 

  

หมายเหตุ : ให้ผู้พักอาศัยท าการตรวจเช็ครายการให้ครบถ้วน แล้วท าเครื่องหมายลงในช่องรายละเอียดของรายการ หากสิ่งของนั้นช ารุด
หรือไม่ตรงตามใบรายการให้ระบุลงในช่องช ารุด เช่น แตก หัก หรือมีรอยขีดข่วน  

มีต่อหน้า 2 



เอกสารส าหรับการสมัครและรายงานตัว เพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 

1. ส ำเนำระเบียบแสดงผลกำรเรยีนของผู้สมัคร (ปพ. 1) [ที่เขียนระบุด้ำนหลังว่ำ จบกำรศึกษำฯ] 

2. หลักฐำนกำรเปลี่ยน ช่ือ-สกุล  

3. ส ำเนำใบส ำคญัทหำรกองเกิน ( แบบ สด.9 ) เฉพำะผูส้มัครอำยุระหว่ำง 17 – 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 2548 ท ำได้ที่ 
หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอ ำเภอ) 

 4. รูปถ่ำย นักเรียน ขนำด 1.5 นิ้ว (ส ำหรับตดิใน รด.1) ** ไม่รับภำพท่ีใช้แล้ว 

 

การทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 

 

 

 

 



รายการของที่ต้องน ามาส าหรับการท ากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มช. 

1. เครื่องเขียน 
2. ร่ม หรือ เสื้อกันฝน 
3. หมวก และเสื้อแขนยำวกันแดด 
4. กระเป๋ำใส่สัมภำระ ในวันไปทัศนศึกษำ 
5. รองเท้ำผ้ำใบ 
6. กระบอกน้ ำ ส ำหรับใส่น้ ำดื่ม 
7. กำงเกงขำยำว (ยีนส,์ กำงเกงวอร์ม) 
8. เสื้อไปรเวทสีทึบส ำหรับท ำกิจกรรม (8 วัน) 
9. หน้ำกำกอนำมัย และ ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 19 ใช้ตรวจในวันที่ 19 เมษำยน 2565 เพื่อเข้ำรวมกิจกรรมโครงกำรพัฒนำ

ทักษะชีวิต ของนักเรียนช้ัน ม.4 ที่จะจัดขึ้นท่ีโรงเรียนสำธิต มช. 
10. สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพำ ส ำหรับใช้ส่วนตัว 
11. ยำรักษำโรคประจ ำตัว(ถ้ำมี) 

     

        

 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเตมิ 
ประธำนค่ำย    094-292-9445 (พี่แบม) 

           080-313-0115 (พี่แชมป์) 

 
 
 

  

กลุ่ม Line SCiUS CMU 2022 
ขอควำมร่วมมือนักเรียนทุกคนเข้ำร่วมกลุม่เพื่อ
ช้ีแจงกิจกรรมค่ำยเตรียมควำมพรอ้มกำรเป็น

นักเรียนโครงกำร วมว.-มช. 

แบบส ำรวจกำรแพ้อำหำรและยำ ขอควำมร่วมมือ
นักเรียนทุกคนให้ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรท ำกิจกรรม 



ก าหนดการเข้าหอพักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โครงการ วมว.-มช. ประจ าปีการศึกษา  2565  

วันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

*********************************************************** 
ก าหนดการ 
08:00 – 10:00 น.   ท ำกำรตรวจ  ATK  โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
   (ถ้ำผลออกมำเป็นปกติแล้ว สำมำรถขนเข้ำหอได้) 
10:00 – 10:45 น. ประชุมผู้ปกครอง  ช้ีแจงรำยละเอยีดกำรพักในหอพัก  และกฎระเบยีบของหอพัก  

รวมถึงบทลงโทษเมื่อนักเรียนกระท ำผิด (โดยอิงจำกกฎของโรงเรยีน) 
10:45 – 11:15 น.  คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนรุ่นที่ 15 
 
หมายเหตุ ส ำหรับกำรประชุมผูป้กครองของอนุญำตจ ำกัดจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วม คือ นักเรยีนและผู้ปกครอง 1 คน รวมครอบครัวละ 2 คน
เท่ำนั้น ส ำหรับผู้ปกครองที่เข้ำร่วมกำรประชุม รบรวน ATK แบบมใีบรับรองผลมำเองจำกท่ีบ้ำน ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง  
 



ตารางกิจกรรมค่ายเตรยีมความพร้อมการเป็นนักเรียน วมว.-มช. 
ระหว่างวันที่ 13-23 พฤษภาคม 2565  

 

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
19.00 – 20.00 น.  แนะน าโครงการวมว.-มช.   

สถานท่ี หอพัก 
แต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) 

 

วันเสาร ์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

8.00 – 8.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม   
8.30  - 9.00 น. พิธีเปิด กิจกรรม จิตวิทยาวัยรุ่น และการอยู่หอพัก   
9.00  - 10.30 น. บรรยายหัวข้อ การอยู่หอพัก   
10.30  - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง   
10.45  - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ เพื่อนร่วมห้อง   
12.00  - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00  - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ การจัดการความเครียด   
14.30  - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง   
14.45  - 16.00 น. บรรยายหัวข้อ การจัดการความเครียด (ต่อ)   
16.00  -16.30 น. เดินทางกลับหอพัก   
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   

สถานท่ี ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) 

หมายเหตุ นักเรียนต้องจัดเตรียมอาหารเช้าและเย็นเพื่อรับประทานด้วยตัวเอง  

 

 



วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า   
8.00 – 8.30 น. เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่   
8.30  – 11.00 น. ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่   
11.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
12.30  – 16.30 น. ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่   
16.30 – 17.15 น. เดินทางกลับหอพัก   
17.15 – 18.00 น. กิจกรรมที่หอพัก   
18.00 – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

สถานท่ี สวนสัตว์เชียงใหม่ 
แต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) หมวกกันแดด  

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 7.45 น. รับประทานอาหารเช้า   
7.45 – 8.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม   
8.30 – 9.00 น. สันทนาการ   
9.00 – 11.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   

14.00 – 15.30 น. 
บรรยายหัวข้อ ความส าคัญของคณิตศาสตร์ต่อ
นักวิทยาศาสตร์  

โดย รศ.สนั่น สุภาสัย 

15.30 – 16.00 น. สันทนาการ   
16.00 – 17.30 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
17.30 – 18.00 น. สันทนาการและสรุปกิจกรรม   
18.00 – 18.30 น. เดินทางกลับหอพัก   
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

สถานท่ี ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม)



วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 7.45 น. รับประทานอาหารเช้า   
7.45 – 8.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม   
8.30 – 9.00 น. สันทนาการและชี้แจงกิจกรรม   
9.00 – 12.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.45 น. กิจกรรม STEM    
15.45 – 16.00 น. สันทนาการ   
16.00 – 18.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
18.00 – 18.30 น. เดินทางกลับหอพัก   
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

สถานท่ี ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) 

 

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

 
กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา    

สถานท่ี หอพัก 
แต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) 
หมายเหตุ นักเรียนจัดหาอาหารทานเอง  

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

 
กิจกรรมโครงการพัฒทนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม. 4    

สถานท่ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่งกาย ชุดพละ 
หมายเหตุ นักเรียนจัดหาอาหารทานเอง 



วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 7.45 น. รับประทานอาหารเช้า   
7.45 – 8.30 น. สันทนาการและชี้แจงกิจกรรม   
8.30 – 11.30 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
12.30 – 13.00 น. ออกเดินทางไปคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรม เยี่ยมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

16.30 – 17.00 น. เดินทางกลับหอพัก   
17.00 – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

สถานท่ี หอพักและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่งกาย ชุดนักเรียน 

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 7.45 น. รับประทานอาหารเช้า   
7.45 – 8.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม   
8.30 – 9.00 น. สันทนาการและชี้แจงกิจกรรม   
9.00 – 12.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 15.30 น. กิจกรรม STEM    
15.30 – 15.45 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
15.45 – 17.00 น. สันทนาการ   
17.00 – 18.00 น. การแสดง ของนักเรียน วมว.-มช.   
18.00 – 18.30 น. เดินทางกลับหอพัก   
18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

สถานท่ี ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม)



วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 

เวลา กจิกรรม หมายเหต ุ

7.00 – 7.45 น. รับประทานอาหารเช้า   
7.45 – 8.30 น. เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม   
8.30 – 9.00 น. สันทนาการและชี้แจงกิจกรรม   
9.00 – 11.00 น. กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม   
11.00 – 11.30 น. สันทนาการ   
11.30 – 12.00 น. พิธีปิด   
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

สถานท่ี ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว (ยีนส์สุภาพ, กางเกงวอร์ม) 

 

 

 

 

 


