กาหนดการและแนวทางปฏิบัติสาหรับการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษา
ในโครงการ วมว.-มข. ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศผลการสอบคัด เลือกนัก เรีย นรอบแรกเข้า เป็น นัก เรีย น
ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุน การจัด ตั้ง ห้องเรี ย นวิท ยาศาสตร์ใ นโรงเรีย นโดยการก ากับ ดูแ ลของ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2“ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจ าปีก ารศึก ษา 2562 แล้ว นั้น ทางศูน ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่า ยมัธยมศึกษา (ศึก ษาศาสตร์) และโรงเรีย นสาธิต
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่า ยมัธยมศึก ษา (มอดิน แดง) โดยจานวนนัก เรีย นที่รับห้องละ 28 คน รวมเป็น 56 คน ซึ่ง มี
รายละเอีย ด กาหนดการและแนวทางปฏิบัติสาหรับการเลือกรูปแบบการเข้า ศึก ษาในโครงการ วมว.-มข. ดัง ต่อไปนี้
๑. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพือ่ ชี้แจงการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของโครงการ
วมว.-มข. ประจาปีการศึกษา 2562
สาหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับฟังรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. โดยจะมีการประชุมชีแ้ จงใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร SC.05 ห้อง 5101 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูวดี โี อแนะนาการเลื อกรูปแบบเข้าศึกษาในโรงเรียนของ
โครงการ วมว.-มข. ประจาปีการศึกษา 2562 ได้ที่ https://web.facebook.com/sciuskku
๒. กาหนดการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข.
ให้นักเรียนเลือกรูปแบบการเข้าเรียนในระบบ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - วันที่ 4 มกราคม 2562
ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/ZcjT2b หรือสแกน QR CODE
เมื่อเลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1. พิมพ์เอกสารยืนยันรูปแบบที่เลือก พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครองให้ครบถ้วน
2. ส่งเอกสารส่วนที่ 2 (ฉบับจริง) ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 ทางไปรษณีย์ ที่อยู่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ห้องสานักงานโครงการ วมว.-มข. ชั้น 2 อาคาร 1
123 ม. 16 ถ.มะลิวลั ย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หรือ 2.2 ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ห้องสานักงานโครงการ วมว.-มข. ชั้น 2 อาคาร 1
ทั้งนี้หากไม่สง่ เอกสารยืนยันการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาในโรงเรียนของ โครงการ วมว.-มข. ภายในเวลาที่กาหนด ถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

๓. กาหนดการสอบรอบสอง
วันที่ 19 มกราคม 2562 - วันที่ 20 มกราคม 2562
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบรอบสองได้ตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์
https://bit.ly/2PzsH4x
๔. ประกาศผลการสอบรอบสอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
๕. รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข.
วันที่ 4 มีนาคม 2562 – วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ในเวลาราชการ) ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัว
จริงยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข. ด้วยตนเอง ทีโ่ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2PzsH4x
(พร้อมชาระค่าประกันหอพัก 5,000 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 5,000 บาท ในวันดังกล่าว)
๖. ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์นักเรียนตัวจริงเข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข.
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์นักเรียนตัวจริงได้ที่ https://bit.ly/2PzsH4x
๗. ประกาศเรียกตัวสารองเข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข.
ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศเรียกตัวสารองให้มารายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียน โครงการ วมว.-มข. ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวทางเว็บไซต์ :
https://bit.ly/2PzsH4x กรณีมนี ักเรียนสละสิทธิ์เพิ่มเติมจะขึน้ อยู่กับดุลพินิจของกรรมการในการพิจารณาเรียกตัว
สารอง โดยสามารถเข้าตรวจสอบลาดับการเรียกสารองได้ที่ https://web.facebook.com/sciuskku/ หรือสแกน QR
CODE ทั้งนี้โครงการฯ จะติดต่อนักเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์และทาง E-mail นักเรียนต้องมา
รายงานตัวภายใน 3 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นับจากวันที่มีการติดต่อจากโครงการฯ หากไม่
ยืนยันสิทธิ์ตาม เวลาที่กาหนด จะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ทางโครงการฯ จะเรียกตัวสารองลาดับ
ถัดไป

