
 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย”  

(โครงการ วมว.) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) 
------------------------------------------------------------ 

      ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1-60 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2566 นั้น เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์ 
จำนวน 1 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกสำรอง 
ลำดับที่ 42 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ 17 
มีนาคม 2566 ภายในเวลา 12.00 น.  

 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อสำรอง
ตามลำดับจนครบตามแผนการรับ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 
2566 เวลา 13.00 น. 

       ประกาศมา ณ วันที่  17  มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 

 
                

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส) 
 ผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1 คน มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 สำรอง
อันดับ 

เลขประจำตัว
สอบ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด 

1 42 14000102 เด็กหญิงลักษิกา อาวุธ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 



 
กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 (ประกาศเพิ่มเติม คร้ังที่ 7)  

 

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกบัดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ลำดับ รายการ วัน เวลา วิธีปฏิบัติ 

๑ รายงานตัวเพ่ือยืนยัน
สิทธิ์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 
เวลา 12:0๐ น. 

๑ ให้ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกสแกน QR Code ตามภาพ
ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยนัสิทธิ์ 

 
๒ download เอกสารรายงานตัวและศึกษารายละเอียด

ของเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตวั 

หากผูผ่้านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิก์ารมอบตัวและทำสัญญา โรงเรียน
สาธิตฯ จะประกาศเรียกผู้ทีผ่่านการคัดเลือกตามบัญชรีายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.satitcmu.ac.th ในวันศุกรท์ี่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13:0๐ น. 

๒ มอบตัวและทำสัญญา วันที ่3 เมษายน 2566  
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้   

- ๐๘:๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตวั  

- ๐๘:15 น.ประชุมผู้ปกครอง 

- ๐๙:๓๐ น. มอบตัว ทำสญัญา 

- ๑0:3๐-๑2:๐๐ น. เยี่ยมชมหอพัก 

ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว  

พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี ้

๑) ใบมอบตัวนักเรียน จำนวน 2 ชุด 
๒) สัญญามอบตัวนักเรียน จำนวน 2 ชุด 
๓) เอกสารแนบท้ายสญัญามอบตัว จำนวน 2 ชุด 
๔) สำเนาบตัรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบตัร

ประชาชน จำนวน 5 ชุด 
๕) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือนักเรียน จำนวน 4 ชุด  
๖) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสตูรขั้น

พื้นฐานช่วงช้ันท่ี 3 (ปพ.1) ฉบับจริง 1 ชุด และ
สำเนา จำนวน 1 ชุด 

๗) รูปถ่ายนักเรยีนขนาด ๑ น้ิว จำนวน 6 รูป 
๘) อากรแสตมป์ ๑๐ บาท จำนวน ๒ ดวง 
๙) อากรแสตมป์ ๑ บาท จำนวน ๒ ดวง 
๑๐) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน

บ้านของบิดา-มารดา จำนวน 3 ชุด 
๑๑) สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรอืใบมรณะบตัร

ของบิดา มารดา จำนวน 2 ชุด 
๑๒) สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน

บ้านของผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด 
๑๓) คา่ใช้จ่าย (คา่สมาชิกและค่าบำรุงกิจกรรมของ

สมาคมผู้ปกครองฯ, ค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ,  
ค่าสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา) ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ 

- หากผู้ปกครองไม่นำนักเรียนมามอบตัวและทำสัญญาตามวันและเวลาท่ีกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. โทรศัพท์ 06-4630-7616 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

 

เอกสารแนบท้าย ๒ 


