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เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 

  

 

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................ .......................... นามสกุล ............................................................................ 

  เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน ----                             

  เลขประจ าตัวสอบ    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
    ขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที่............ 
      ตัวส ารอง   ล าดับที่............ 
    ขอแจ้งสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 
                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที.่........... 
      ตัวส ารอง   ล าดับที.่........... 
 
      ลงชื่อ......................................... ..............................(นกัเรยีน) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.......... 
 
 

ลงชื่อ.......................................... .............................(ผู้ปกครอง) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............ 
 

หมายเหตุ :  ส่งเอกสารยืนยันมาที่ Email : scius_kku@kku.ac.th 

ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน

เลขบัตรประชาชนนักเรียน
xxxxxxxx (xx)

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------- 

ข้อมูลของผู้ปกครองที่มามอบตัว 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………….…....….......………..……นามสกุล…………………….......…..……....………..  
เชื้อชาติ…..……….สัญชาติ…….....… ศาสนา……………….…….เกิดวันที่....…….....เดือน ………………..…………พ.ศ. ………..…..  
อายุ …………. ปี   วุฒิการศึกษา ……………………………….………………..อาชีพ…………………......................……………..……….
ต าแหน่ง……………..….…................................……….………. รายได้ต่อเดือน……..……………..............................…….………….
สถานที่ท างาน…………………..……………………………………….………..........................................................…………………….… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ….....…....….….. หมู่ที่ …..…...…. ถนน……………....….........……..…..ตรอก/ซอย ……….............…….........……
ต าบล/แขวง………………............……. อ าเภอ/เขต……………..…………………..……… จังหวัด……………………………..………………
รหัสไปรษณีย…์………………………………...โทรศัพท์ที่บ้าน ……………………….…… โทรศัพท์ที่ท างาน……………......………….…
โทรศัพท์เคลื่อนที่……..........................………….…… e-mail address …………………………………………………………………….. 
เป็นผู้ปกครองที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ขอมอบตัวนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) …………………..…….……..…………....…. 
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ปีการศึกษา 2566 เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ…………..……………………………............ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนมีดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

 นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)…….…………............………….………นามสกุล………….….......…………………… 
เชื้อชาติ…..........….สัญชาติ……………...… ศาสนา…………….….….เกิดวันที่……….. เดือน …………………..……พ.ศ. ………..    
อายุ ….……. ปี   ปัจจุบันอยู่บา้นเลขท่ี …….…..….. หมู่ที่ ……… ถนน……………..……….. ตรอก/ซอย ………….…...………
ต าบล/แขวง…….…........….…..…….อ าเภอ/เขต…………………………….…………… จังหวัด……………………….…….……….……
รหัสไปรษณีย…์……………………….…...โทรศัพท์ที่บ้าน …………..……........…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..…….......…….…… 
e-mail address……………………....................................................................................... .............………………………….. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน…………….………………….………………………. หมู่เลือด………................................………….. 

 

ติด 

รูปถ่าย 

นักเรียน 

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

xxxxxxxx (xx)

ข้อมูลมารดา



 
                                     

    
 

สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีการศึกษา 2566 

----------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ ........................................................ นามสกุล ......................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ....................................................................................................................................................  

 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----   

 เลขประจ าตัวสอบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ปีการศึกษา 2566 

ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้................................................................................................................เข้าเป็นนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดย……………………………………………………………………………………..
ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ/ระเบียบของโรงเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว  

       ลงชื่อ………………….……..……………..ผู้ปกครองนักเรียน 
                 (……....……………………………..….) 
           วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..........  

                      ลงชื่อ………………….……..……………..นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก 
                 (……....……………………………..….) 
          วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                 ลงชื่อ……………………………………………ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
                     (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์)  
       ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                     ลงชื่อ……………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน (พยาน) 
                                                              (……....……………………………..….) 

                         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

               ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่โครงการ วมว. (พยาน) 
               (นางสาวทิศากร  ประมาณ) 

               วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ......... 

 
ติดอากรสแตมป์ 

11 บาท 

เลขบัตรประชาชนนักเรียน

xxxxxxxx (xx)

ชื่อมารดา นามสกุลมาารดา
ชื่อ นามสกุลนักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน
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 ชื่อบิดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน................................................................... ........................................................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
 
 ชื่อมารดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน..................................................................................................... ......................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา   สมรสและอยู่ร่วมกัน     สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง    
   บิดาถึงแก่กรรม           มารดาถึงแก่กรรม    อ่ืน ๆ ……………………. 
 

 นักเรียนอาศัยอยู่กับ ………………………………….…… นักเรียนมีพ่ีน้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย)………….. คน 
นักเรียนเป็นบุตรคนที่  ………… โรคประจ าตัวของนักเรียน ……………………………..…………………………………………………. 
ผู้ปกครองคนที่  1  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……..................……….....………… นามสกุล………….....................…........…..…… 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……….............................................................................. ...................................................…
ผู้ปกครองคนที่  2  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)………………….......................…... นามสกุล…………...........................….………... 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น………................................................................................................................................… 
ผู้ปกครองคนที่  3  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……………….......................….….. นามสกุล………….............................……….….. 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……................................................................................... .............................................……. 

ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน 
 นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่  6  จากโรงเรียน ………………………….........................................… 

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ……………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย…………………………..………….... 
         อ่ืน ๆ ………………………………..… 

 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียน …………………………..………………………...........  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ………………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย……………………………………… 
         อ่ืน ๆ ……………………………..…… 
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ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยรับ 

 ระดับประถมศึกษา 
……….……………………….……………………………………………………………..…………………………………..…………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับมัธยมศึกษา
...............................................................................……….…………………….…………………………........................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์    …………………………. 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวทิยาศาสตร์    …………………………. 
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ   …………………………. 
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ….………..……………. 
   

ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้ าให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระท าการใดๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม 
หรือ ขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครู -อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียน 
 
         ลงชื่อ………………………………………………………….   ผูม้อบตัว 
                                                                        (………………………….……………………….) 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
   วันที่ …..… เดือน …………………......พ.ศ. ……… 

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา



 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน่   

ในครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3   
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

********************** 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 
“โครงการ วมว.-มข.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาด
ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  ย่อมท าให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง  โครงการและสังคมประเทศชาติ
โดยรวม 
 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์  อุดมการณ์  เป้าหมาย  ตลอดจนหลักสูตรของ
โครงการ  และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
 1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
  1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว.-มข. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการเพ่ือ 
                 รับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการก าหนดให้   
        โดยจัดให้มีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา  หรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไมม่ีทั้งบิดาและมารดา   
          ต้องให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ผู้ค้ าประกัน 
           ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 
   1.1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 
                     เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้
           หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
  1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
        จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ 

 1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 
    1.2.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดี  กล่าวคือได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

              และเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใด  

              มีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไข 
                        ภายใน 1 ภาคการศึกษา   
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 2. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
     เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข.  มีดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. และ/หรือก าลังศึกษาอยู่จะต้องไม่
        ไปรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอืน่ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์  
                            หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. 
  2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จะต้องพ้น
        สภาพจากการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. หรือถูกปรับลด  หรืองดการให้เงินสนับสนุนใน
        รอบเวลาหน้าหรือตลอดไป   
 3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว.-มข. หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการตามข้อ 2.1  
ให้โครงการ วมว.-มข. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1 เท่า ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ทั้งนี้อ้างอิงตาม   
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว.-มข.  หากไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ยินยอมให้คิด
ดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น 
 5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน  โดยได้รับความเห็นชอบเป็น    
ลายลักษณ์อักษรตามมติของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ในกรณีต่อไปนี้ 
  5.1 เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
              หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ 
  5.2 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน 
 6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. แล้ว 
 7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของโครงการ วมว.-มข.  
พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของโครงการ  และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 
 8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย  หรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตามสัญญานี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

 ลงชื่อ................................................................... 
   (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์) 

      ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงินสนบัสนุน 

       (................................................................) นักเรียน 

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน
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 ลงชื่อ..................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

       (................................................................) 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน (ผู้อ านวยการโรงเรียน)  

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

       (................................................................) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล............................................คู่สมรสของ   
นาย/นาง/นางสาว.................................นามสกุล.................................ได้ทราบข้อความในสัญญามอบตัวแล้วและ
ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว .................................นามสกุล................................. เป็นผู้ค้ าประกันแล ะท าสัญญา 
มอบตัวฉบับนี้ได ้

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ความยนิยอม  

             (................................................................)  

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................... .............................) 

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................................................)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           

 (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                                                (..............................................................) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อมารดา นามสกุลมารดา

ชื่อบิดา นามสกุลบิดา
ชื่อบิดา นามสกุลบิดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -



ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

กรณีที� 2
ผู้ปกครอง : 
ผู้คํ�าประกัน : มารดา

บิดา



 
                                     

    

 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 

  

 

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................ .......................... นามสกุล ............................................................................ 

  เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน ----                             

  เลขประจ าตัวสอบ    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
    ขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที่............ 
      ตัวส ารอง   ล าดับที่............ 
    ขอแจ้งสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 
                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที.่........... 
      ตัวส ารอง   ล าดับที.่........... 
 
      ลงชื่อ......................................... ..............................(นกัเรยีน) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.......... 
 
 

ลงชื่อ.......................................... .............................(ผู้ปกครอง) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............ 
 

หมายเหตุ :  ส่งเอกสารยืนยันมาที่ Email : scius_kku@kku.ac.th 

ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน

เลขบัตรประชาชนนักเรียน
xxxxxxxx (xx)

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล บิดา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------- 

ข้อมูลของผู้ปกครองที่มามอบตัว 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………….…....….......………..……นามสกุล…………………….......…..……....………..  
เชื้อชาติ…..……….สัญชาติ…….....… ศาสนา……………….…….เกิดวันที่....…….....เดือน ………………..…………พ.ศ. ………..…..  
อายุ …………. ปี   วุฒิการศึกษา ……………………………….………………..อาชีพ…………………......................……………..……….
ต าแหน่ง……………..….…................................……….………. รายได้ต่อเดือน……..……………..............................…….………….
สถานที่ท างาน…………………..……………………………………….………..........................................................…………………….… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ….....…....….….. หมู่ที่ …..…...…. ถนน……………....….........……..…..ตรอก/ซอย ……….............…….........……
ต าบล/แขวง………………............……. อ าเภอ/เขต……………..…………………..……… จังหวัด……………………………..………………
รหัสไปรษณีย…์………………………………...โทรศัพท์ที่บ้าน ……………………….…… โทรศัพท์ที่ท างาน……………......………….…
โทรศัพท์เคลื่อนที่……..........................………….…… e-mail address …………………………………………………………………….. 
เป็นผู้ปกครองที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ขอมอบตัวนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) …………………..…….……..…………....…. 
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ปีการศึกษา 2566 เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ…………..……………………………............ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนมีดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

 นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)…….…………............………….………นามสกุล………….….......…………………… 
เชื้อชาติ…..........….สัญชาติ……………...… ศาสนา…………….….….เกิดวันที่……….. เดือน …………………..……พ.ศ. ………..    
อายุ ….……. ปี   ปัจจุบันอยู่บา้นเลขท่ี …….…..….. หมู่ที่ ……… ถนน……………..……….. ตรอก/ซอย ………….…...………
ต าบล/แขวง…….…........….…..…….อ าเภอ/เขต…………………………….…………… จังหวัด……………………….…….……….……
รหัสไปรษณีย…์……………………….…...โทรศัพท์ที่บ้าน …………..……........…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..…….......…….…… 
e-mail address……………………....................................................................................... .............………………………….. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน…………….………………….………………………. หมู่เลือด………................................………….. 

 

ติด 

รูปถ่าย 

นักเรียน 

ข้อมูลบิดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

xxxxxxxx (xx)
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 ชื่อบิดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน................................................................... ........................................................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
 
 ชื่อมารดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน..................................................................................................... ......................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา   สมรสและอยู่ร่วมกัน     สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง    
   บิดาถึงแก่กรรม           มารดาถึงแก่กรรม    อ่ืน ๆ ……………………. 
 

 นักเรียนอาศัยอยู่กับ ………………………………….…… นักเรียนมีพ่ีน้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย)………….. คน 
นักเรียนเป็นบุตรคนที่  ………… โรคประจ าตัวของนักเรียน ……………………………..…………………………………………………. 
ผู้ปกครองคนที่  1  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……..................……….....………… นามสกุล………….....................…........…..…… 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……….............................................................................. ...................................................…
ผู้ปกครองคนที่  2  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)………………….......................…... นามสกุล…………...........................….………... 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น………................................................................................................................................… 
ผู้ปกครองคนที่  3  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……………….......................….….. นามสกุล………….............................……….….. 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……................................................................................... .............................................……. 

ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน 
 นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่  6  จากโรงเรียน ………………………….........................................… 

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ……………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย…………………………..………….... 
         อ่ืน ๆ ………………………………..… 

 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียน …………………………..………………………...........  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ………………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย……………………………………… 
         อ่ืน ๆ ……………………………..…… 
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ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยรับ 

 ระดับประถมศึกษา 
……….……………………….……………………………………………………………..…………………………………..…………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับมัธยมศึกษา
...............................................................................……….…………………….…………………………........................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์    …………………………. 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวทิยาศาสตร์    …………………………. 
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ   …………………………. 
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ….………..……………. 
   

ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้ าให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระท าการใดๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม 
หรือ ขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครู -อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียน 
 
         ลงชื่อ………………………………………………………….   ผูม้อบตัว 
                                                                        (………………………….……………………….) 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
   วันที่ …..… เดือน …………………......พ.ศ. ……… 

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล บิดา



 
                                     

    
 

สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีการศึกษา 2566 

----------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ ........................................................ นามสกุล ......................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ....................................................................................................................................................  

 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----   

 เลขประจ าตัวสอบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ปีการศึกษา 2566 

ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้................................................................................................................เข้าเป็นนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดย……………………………………………………………………………………..
ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ/ระเบียบของโรงเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว  

       ลงชื่อ………………….……..……………..ผู้ปกครองนักเรียน 
                 (……....……………………………..….) 
           วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..........  

                      ลงชื่อ………………….……..……………..นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก 
                 (……....……………………………..….) 
          วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                 ลงชื่อ……………………………………………ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
                     (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์)  
       ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                     ลงชื่อ……………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน (พยาน) 
                                                              (……....……………………………..….) 

                         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

               ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่โครงการ วมว. (พยาน) 
               (นางสาวทิศากร  ประมาณ) 

               วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ......... 

 
ติดอากรสแตมป์ 

11 บาท 

ชื่อบิดา นามสกุลบิดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

เลขบัตรประชาชนนักเรียนxxxxxxxx (xx)

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล บิดา
ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน
ชื่อ นามสกุล นักเรียน



 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน่   

ในครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3   
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

********************** 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 
“โครงการ วมว.-มข.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาด
ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  ย่อมท าให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง  โครงการและสังคมประเทศชาติ
โดยรวม 
 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์  อุดมการณ์  เป้าหมาย  ตลอดจนหลักสูตรของ
โครงการ  และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
 1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
  1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว.-มข. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการเพ่ือ 
                 รับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการก าหนดให้   
        โดยจัดให้มีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา  หรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไมม่ีทั้งบิดาและมารดา   
          ต้องให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ผู้ค้ าประกัน 
           ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 
   1.1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 
                     เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้
           หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
  1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
        จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ 

 1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 
    1.2.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดี  กล่าวคือได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

              และเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใด  

              มีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไข 
                        ภายใน 1 ภาคการศึกษา   
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 2. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
     เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข.  มีดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. และ/หรือก าลังศึกษาอยู่จะต้องไม่
        ไปรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอืน่ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์  
                            หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. 
  2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จะต้องพ้น
        สภาพจากการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. หรือถูกปรับลด  หรืองดการให้เงินสนับสนุนใน
        รอบเวลาหน้าหรือตลอดไป   
 3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว.-มข. หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการตามข้อ 2.1  
ให้โครงการ วมว.-มข. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1 เท่า ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ทั้งนี้อ้างอิงตาม   
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว.-มข.  หากไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ยินยอมให้คิด
ดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น 
 5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน  โดยได้รับความเห็นชอบเป็น    
ลายลักษณ์อักษรตามมติของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ในกรณีต่อไปนี้ 
  5.1 เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
              หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ 
  5.2 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน 
 6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. แล้ว 
 7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของโครงการ วมว.-มข.  
พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของโครงการ  และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 
 8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย  หรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตามสัญญานี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

 ลงชื่อ................................................................... 
   (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์) 

      ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงินสนบัสนุน 

       (................................................................) นักเรียน 

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน
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 ลงชื่อ..................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

       (................................................................) 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน (ผู้อ านวยการโรงเรียน)  

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

       (................................................................) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล............................................คู่สมรสของ   
นาย/นาง/นางสาว.................................นามสกุล.................................ได้ทราบข้อความในสัญญามอบตัวแล้วและ
ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว .................................นามสกุล................................. เป็นผู้ค้ าประกันแล ะท าสัญญา 
มอบตัวฉบับนี้ได ้

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ความยนิยอม  

             (................................................................)  

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................... .............................) 

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................................................)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           

 (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                                                (..............................................................) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

ชื่อ นามสกุล มารดา

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

ชื่อบิดา นามสกุลบิดา

ชื่อมารดา นามสกุลมารดา

ชื่อ นามสกุล บิดา

ชื่อ นามสกุล บิดา

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -
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ผู้ปกครอง : บิดาหรือมารดา
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมาย

 

หย่าร้าง



 
                                     

    

 
 
 

เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 

  

 

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................ .......................... นามสกุล ............................................................................ 

  เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน ----                             

  เลขประจ าตัวสอบ    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
    ขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที่............ 
      ตัวส ารอง   ล าดับที่............ 
    ขอแจ้งสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 
                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
       ตัวจริง  ล าดับที.่........... 
      ตัวส ารอง   ล าดับที.่........... 
 
      ลงชื่อ......................................... ..............................(นกัเรยีน) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.......... 
 
 

ลงชื่อ.......................................... .............................(ผู้ปกครอง) 
           (..................................................................... ...) 
          วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............ 
 

หมายเหตุ :  ส่งเอกสารยืนยันมาที่ Email : scius_kku@kku.ac.th 

ชื่อนักเรียน นามสกุลบิดา

เลขบัตรประชาชนนักเรียนxxxxxxxx (xx)

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------- 

ข้อมูลของผู้ปกครองที่มามอบตัว 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………….…....….......………..……นามสกุล…………………….......…..……....………..  
เชื้อชาติ…..……….สัญชาติ…….....… ศาสนา……………….…….เกิดวันที่....…….....เดือน ………………..…………พ.ศ. ………..…..  
อายุ …………. ปี   วุฒิการศึกษา ……………………………….………………..อาชีพ…………………......................……………..……….
ต าแหน่ง……………..….…................................……….………. รายได้ต่อเดือน……..……………..............................…….………….
สถานที่ท างาน…………………..……………………………………….………..........................................................…………………….… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ….....…....….….. หมู่ที่ …..…...…. ถนน……………....….........……..…..ตรอก/ซอย ……….............…….........……
ต าบล/แขวง………………............……. อ าเภอ/เขต……………..…………………..……… จังหวัด……………………………..………………
รหัสไปรษณีย…์………………………………...โทรศัพท์ที่บ้าน ……………………….…… โทรศัพท์ที่ท างาน……………......………….…
โทรศัพท์เคลื่อนที่……..........................………….…… e-mail address …………………………………………………………………….. 
เป็นผู้ปกครองที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ขอมอบตัวนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) …………………..…….……..…………....…. 
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ปีการศึกษา 2566 เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ…………..……………………………............ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนมีดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 

 นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)…….…………............………….………นามสกุล………….….......…………………… 
เชื้อชาติ…..........….สัญชาติ……………...… ศาสนา…………….….….เกิดวันที่……….. เดือน …………………..……พ.ศ. ………..    
อายุ ….……. ปี   ปัจจุบันอยู่บา้นเลขท่ี …….…..….. หมู่ที่ ……… ถนน……………..……….. ตรอก/ซอย ………….…...………
ต าบล/แขวง…….…........….…..…….อ าเภอ/เขต…………………………….…………… จังหวัด……………………….…….……….……
รหัสไปรษณีย…์……………………….…...โทรศัพท์ที่บ้าน …………..……........…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..…….......…….…… 
e-mail address……………………....................................................................................... .............………………………….. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน…………….………………….………………………. หมู่เลือด………................................………….. 

 

ติด 

รูปถ่าย 

นักเรียน 

ข้อมูลบิดาหรือมารดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

xxxxxxxx (xx)
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 ชื่อบิดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน................................................................... ........................................................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
 
 ชื่อมารดา ……………………………....……....................…..…นามสกุล…………...…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ..........…ศาสนา…….......................เกิดวันที่  …….…. เดือน ……………………พ.ศ. …..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน..................................................................................................... ......................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี …….... หมู่ที่ .…... ถนน……………….. ตรอก/ซอย ………….……..ต าบล/แขวง………..…….…
อ าเภอ/เขต……………....………… จังหวัด…………….………….…รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ที่บ้าน ……....………… 
โทรศัพท์ที่ท างาน…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………..……….…… e-mail address ……………………………………….  
สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา   สมรสและอยู่ร่วมกัน     สมรส แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง    
   บิดาถึงแก่กรรม           มารดาถึงแก่กรรม    อ่ืน ๆ ……………………. 
 

 นักเรียนอาศัยอยู่กับ ………………………………….…… นักเรียนมีพ่ีน้องทั้งหมด (รวมตัวนักเรียนด้วย)………….. คน 
นักเรียนเป็นบุตรคนที่  ………… โรคประจ าตัวของนักเรียน ……………………………..…………………………………………………. 
ผู้ปกครองคนที่  1  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……..................……….....………… นามสกุล………….....................…........…..…… 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……….............................................................................. ...................................................…
ผู้ปกครองคนที่  2  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)………………….......................…... นามสกุล…………...........................….………... 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น………................................................................................................................................… 
ผู้ปกครองคนที่  3  คือ   (นาย/นาง/น.ส.)……………….......................….….. นามสกุล………….............................……….….. 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น……................................................................................... .............................................……. 

ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียน 
 นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่  6  จากโรงเรียน ………………………….........................................… 

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ……………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย…………………………..………….... 
         อ่ืน ๆ ………………………………..… 

 นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียน …………………………..………………………...........  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด……………………………………. เขต ………………………….   
         ส านักงานการศึกษาเอกชน                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย……………………………………… 
         อ่ืน ๆ ……………………………..…… 
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ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยรับ 

 ระดับประถมศึกษา 
……….……………………….……………………………………………………………..…………………………………..…………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับมัธยมศึกษา
...............................................................................……….…………………….…………………………........................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์    …………………………. 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวทิยาศาสตร์    …………………………. 
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ   …………………………. 
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา  ….………..……………. 
   

ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้ าให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระท าการใดๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม 
หรือ ขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครู -อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินการตามระเบียบของโรงเรียน 
 
         ลงชื่อ………………………………………………………….   ผูม้อบตัว 
                                                                        (………………………….……………………….) 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
   วันที่ …..… เดือน …………………......พ.ศ. ……… 

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา
ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา



 
                                     

    
 

สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีการศึกษา 2566 

----------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ ........................................................ นามสกุล ......................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ....................................................................................................................................................  

 เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ----   

 เลขประจ าตัวสอบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที ่3 ปีการศึกษา 2566 

ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้................................................................................................................เข้าเป็นนักเรียนของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดย……………………………………………………………………………………..
ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ/ระเบียบของโรงเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว  

       ลงชื่อ………………….……..……………..ผู้ปกครองนักเรียน 
                 (……....……………………………..….) 
           วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..........  

                      ลงชื่อ………………….……..……………..นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก 
                 (……....……………………………..….) 
          วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                 ลงชื่อ……………………………………………ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
                     (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์)  
       ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

                     ลงชื่อ……………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน (พยาน) 
                                                              (……....……………………………..….) 

                         วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .......... 

               ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่โครงการ วมว. (พยาน) 
               (นางสาวทิศากร  ประมาณ) 

               วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ......... 

 
ติดอากรสแตมป์ 

11 บาท 

ชื่อ บิดาหรือมารดา นามสกุล บิดาหรือมารดา

ชื่อนามสกุลนักเรียน

เลขบัตรประชาชนนักเรียนxxxxxxxx (xx)

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน



 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแกน่   

ในครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3   
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2566 

********************** 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า 
“โครงการ วมว.-มข.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาด
ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน  ย่อมท าให้เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง  โครงการและสังคมประเทศชาติ
โดยรวม 
 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์  อุดมการณ์  เป้าหมาย  ตลอดจนหลักสูตรของ
โครงการ  และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
 1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
  1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว.-มข. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการเพ่ือ 
                 รับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการก าหนดให้   
        โดยจัดให้มีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา  หรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไมม่ีทั้งบิดาและมารดา   
          ต้องให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ผู้ค้ าประกัน 
           ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 
   1.1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน  โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 
                     เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้
           หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
  1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
        จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ 

 1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 
    1.2.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดี  กล่าวคือได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

              และเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใด  

              มีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ต้องแก้ไข 
                        ภายใน 1 ภาคการศึกษา   
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 2. การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. 
     เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข.  มีดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว.-มข. และ/หรือก าลังศึกษาอยู่จะต้องไม่
        ไปรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอืน่ใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์  
                            หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. 
  2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 จะต้องพ้น
        สภาพจากการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.-มข. หรือถูกปรับลด  หรืองดการให้เงินสนับสนุนใน
        รอบเวลาหน้าหรือตลอดไป   
 3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว.-มข. หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการตามข้อ 2.1  
ให้โครงการ วมว.-มข. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1 เท่า ตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ทั้งนี้อ้างอิงตาม   
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ ครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว.-มข.  หากไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ยินยอมให้คิด
ดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น 
 5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน  โดยได้รับความเห็นชอบเป็น    
ลายลักษณ์อักษรตามมติของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข.) ในกรณีต่อไปนี้ 
  5.1 เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
              หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ 
  5.2 ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืน 
 6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์การรักษาสภาพ
การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.-มข. แล้ว 
 7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของโครงการ วมว.-มข.  
พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของโครงการ  และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 
 8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย  หรือการตีความเพ่ือปฏิบัติตามสัญญานี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มี อ านาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

 ลงชื่อ................................................................... 
   (นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธิ์) 

      ผู้บริหารจัดการโครงการ วมว.-มข. 
      คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงินสนบัสนุน 

       (................................................................) นักเรียน 

ชื่อ นามสกุล นักเรียน

ชื่อ นามสกุล นักเรียน
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 ลงชื่อ..................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

       (................................................................) 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน (ผู้อ านวยการโรงเรียน)  

                 (................................................................) 
 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

       (................................................................) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 (1) ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล............................................คู่สมรสของ   
นาย/นาง/นางสาว.................................นามสกุล.................................ได้ทราบข้อความในสัญญามอบตัวแล้วและ
ยินยอมให้  นาย/นาง/นางสาว .................................นามสกุล................................. เป็นผู้ค้ าประกันแล ะท าสัญญา 
มอบตัวฉบับนี้ได ้

 
 ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ความยนิยอม  

             (................................................................)  

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................... .............................) 

 
 ลงชื่อ..................................................................พยาน  

         (................................................................)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           

 (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชีวิต/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 

                                                (..............................................................) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

- ไม่ต้องกรอกข้อมูล -

ชื่อ นามสกุล บิดาหรือมารดา




