
 

 ก าหนดการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการเลอืกรูปแบบการเขา้ศึกษา 

ในโครงการ วมว.-มข. ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามท่ี กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย ระยะท่ี 2“ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้วนั้น ทางศูนย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยจ านวนนักเรียนท่ีรับห้องละ 28 คน รวมเป็น 56 คน ซึ่งมี

รายละเอียด ก าหนดการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโครงการ วมว.-มข. ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพือ่ชี้แจงการเลอืกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของโครงการ 

วมว.-มข. ประจ าปีการศึกษา 2562  

ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์จะรับฟังรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ

เลือกรูปแบบการเข้าศกึษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. โดยจะมกีารประชุมชีแ้จงใน    

วันที่ 22 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ อาคาร SC.05 ห้อง 5101 คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูวดีโีอแนะน าการเลือกรูปแบบเข้าศกึษาในโรงเรียนของ 

โครงการ วมว.-มข. ประจ าปีการศกึษา 2562 ได้ท่ี https://web.facebook.com/sciuskku 

๒. ก าหนดการเลอืกรูปแบบการเขา้ศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. 

ให้นักเรียนเลือกรูปแบบการเข้าเรียนในระบบ ระหวา่งวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 - วันท่ี 4 มกราคม 2562 

ทางเว็บไซต ์https://goo.gl/ZcjT2b หรือสแกน QR CODE 

เมื่อเลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการดังนี ้

1. พิมพ์เอกสารยนืยันรูปแบบท่ีเลือก พร้อมลงลายมอืชื่อผู้สมัครและผู้ปกครองให้ครบถ้วน  

2. ส่งเอกสารส่วนท่ี 2 (ฉบับจรงิ) ภายในวนัที่ 7 มกราคม 2562 ได้ 2 ช่องทาง คือ 

  2.1 ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ 

   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศกึษาศาสตร)์ 

   ห้องส านักงานโครงการ วมว.-มข. ชั้น 2 อาคาร 1 

   123 ม. 16 ถ.มะลิวัลย์ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40002  

 หรือ 2.2 สง่ด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ท่ี 

   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศกึษาศาสตร)์ 

   ห้องส านักงานโครงการ วมว.-มข. ชั้น 2 อาคาร 1  

ท้ังนี้หากไม่สง่เอกสารยืนยันการเลือกรูปแบบการเข้าศกึษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. ภายในเวลาท่ีก าหนด ถือวา่

ท่าน สละสิทธ์ิ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

 

 

 

http://goo.gl/ZcjT2b?fbclid=IwAR2H6wY3ViWUvw97UZLsjs_SyUeDTKpfBa2CXHeYx7ifPqWJGwCCdMI8uwM
http://sec.satit.kku.ac.th/scius/detect_confirm.php?group_id=3%20%20หรือ


๓. ก าหนดการสอบรอบสอง 

วันท่ี 19 มกราคม 2562 - วันท่ี 20 มกราคม 2562  

นักเรียนสามารถดาวนโ์หลดเอกสารรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง และตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบรอบสองได้ตั้งแต่

วันท่ี 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์ 

https://bit.ly/2PzsH4x 

๔. ประกาศผลการสอบรอบสอง 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562  

๕. รายงานตัวเพื่อยืนยนัสทิธ์ิเข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข. 

วันท่ี 4 มนีาคม 2562 – วันท่ี 8 มนีาคม 2562 (ในเวลาราชการ) ให้นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัว

จริงยนืยันสิทธ์ิเข้าเป็นนักเรยีน โครงการ วมว.-มข. ด้วยตนเอง ท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฝ่าย

มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2PzsH4x 

(พร้อมช าระค่าประกันหอพัก 5,000 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 5,000 บาท ในวันดงักลา่ว) 

๖. ประกาศผลการยืนยันสิทธ์ินักเรียนตัวจริงเขา้เปน็นักเรียน โครงการ วมว.-มข. 

วันท่ี 11 มนีาคม 2562 ประกาศผลการยนืยันสิทธ์ินักเรียนตัวจริงได้ท่ี https://bit.ly/2PzsH4x 

๗. ประกาศเรียกตัวส ารองเขา้เปน็นักเรียน โครงการ วมว.-มข. 

ในวันที ่11 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป  นกัเรียนท่ีมีรายชื่อตามประกาศเรยีกตัวส ารองให้มารายงานตัว

ยืนยันสิทธ์ิเข้าเป็นนักเรยีน โครงการ วมว.-มข. ด้วยตนเอง ภายในวนัที่ 14 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ฝา่ยมัธยมศกึษา (ศึกษาศาสตร์) โดยดาวนโ์หลดเอกสารมอบตัวทางเว็บไซต์ : 

https://bit.ly/2PzsH4x กรณีมนีักเรียนสละสิทธ์ิเพิ่มเติมจะขึน้อยู่กับดุลพินิจของกรรมการในการพิจารณาเรียกตัว

ส ารอง โดยสามารถเขา้ตรวจสอบล าดับการเรยีกส ารองได้ท่ี https://web.facebook.com/sciuskku/  หรือสแกน QR 

CODE  ท้ังนี้โครงการฯ จะติดต่อนกัเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์และทาง E-mail  นักเรียนต้องมา

รายงานตัวภายใน 3 วัน (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) นับจากวันท่ีมีการตดิต่อจากโครงการฯ หากไม่

ยืนยันสิทธ์ิตาม เวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ท่าน สละสิทธ์ิ ทางโครงการฯ จะเรยีกตัวส ารองล าดับ

ถัดไป 
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https://web.facebook.com/sciuskku/%20%20หรือ

