
 

เอกสารแนบใบมอบตัวนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ปีการศกึษา 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

ชื่อ-สกุล นักเรียน..................................................................................................... 
 

 

 

 มี  ไม่มี 1. หนังสือยืนยันสิทธิ์นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ วมว.  1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 2. ใบมอบตัวนักเรียนพรอ้มติดรูปถ่าย 1 นิว้ จ านวน 1 ใบ  1 ชุด 

 มี  ไม่มี 3. สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ วมว.  2 ชุด 

   - เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ วมว. 2 ชุด 

   - หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ วมว. 2 ชุด 

 มี  ไม่มี 4. สัญญาค้ าประกัน  2 ชุด 

 มี  ไม่มี 5. หนังสืออนุญาตให้นักเรยีนโครงการ วมว. - มพ. เข้ารว่มกิจกรรม  1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 6. ค ารับรองและค ายินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 7. ค าสัญญาของนักเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 8. ระเบียนประวัตินักเรยีนหอพัก พร้อมติดรูปถ่ายนักเรยีนขนาด 1 นิว้  1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 9. แบบค ารอ้งขอเป็นผู้ปกครอง รับ-สง่ นักเรียนหอพัก 1 ฉบับ 

 มี  ไม่มี 10. เอกสารมอบอ านาจให้โรงเรยีนด าเนินการจัดซื้อหนังซื้อและอุปกรณ์การเรียน 1 ฉบับ 

 ม ี  ไม่มี 11. หลักฐานการจบการศึกษาของโรงเรยีนเดมิ (ปพ.2) ตัวจรงิพรอ้มส าเนา 1 ชุด  

 ม ี  ไม่มี 12. ใบระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1) ที่มผีลการเรยีน 6 ภาคการศึกษา ตัวจรงิพรอ้มส าเนา 2 ชุด 

  (ในกรณีท่ียังไม่ไดร้ับเอกสาร ตามข้อ 11 และ 12 จากโรงเรยีนเดมิ ให้นักเรยีนน ามาสง่ในวันเปิดภาคการศึกษา)  

 ม ี  ไม่มี 13. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรยีน บิดาและมารดา (หรอืผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด 

 ม ี  ไม่มี 14. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน บิดาและมารดา (หรอืผู้ปกครอง) อย่างละ 2 ชุด 
 

ลงชื่อ...........................................................(เจา้หน้าท่ีตรวจเอกสาร) 
 

 

รายการและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับรายการตัว  

 ชาย 

 จา่ย  ไม่จา่ย 1. ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู 50 

 จา่ย  ไม่จา่ย 2. ค่าบ ารุงสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู 500 

 จา่ย  ไม่จา่ย 3. ค่าอากรแสตมป์ในการจัดท าสัญญา  30 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 580 

 

    ลงช่ือ...................................................................(เจ้าหนา้ที)่ 

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

 

หมายเหตุ : 1. นักเรยีนวัดตัวตัดชุดพรอ้มส่ังจองและช าระเงินกับเจา้หน้าที่ ณ สถานท่ีรับรายงานตัว โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

     โดยราคาชุดนักเรยีนขึน้อยู่กับขนาดของชุด 

         2. ค่าชุดนักเรยีนท่ีไดร้ับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรยีนจะมอบให้ภายหลังเมื่อโรงเรยีนไดร้ับงบประมาณ 

     จากกระทรวงศึกษาธิการแลว้ 

 

เอกสารประกอบการมอบตัว 



                                  
 

 
 
 

หนังสือยืนยนัสิทธิ ์(ตัวส ำรอง) 
เข้ำเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 

ของโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัยพะเยำ  
ในโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
   

1. ข้าพเจ้า ช่ือ …………………………………………..……………….…………..  นามสกลุ ………………………………………………………………………
โทรศัพท…์……………………………………………………………..……………  E-mail……………….…………………………………………………….….. 

                      เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน                  
                      เลขประจ าตัวผูเ้ข้าสอบ   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

    ขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียน 
    ขอแจ้งสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียน 

2. ผู้ปกครอง ช่ือ ……………………………………………………………………... นามสกลุ………………………….……………………………………………
ความสัมพันธ์กับนักเรียน    บิดา     มารดา    อื่น ๆ ……………………………………….……………………………………………….
โทรศัพท…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมำยเหตุ : กรุณากรอกแบบยืนยนันี้ และน าส่งโดยการแสกน QR Code ที่ปรากฏนี้ ด่วนท่ีสุด   
(ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.) 

 
3. กรณียืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อ 

ให้บิดาและมารดา (หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย) น านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมเอกสารยืนยันสิทธิ์ฉบับจริง 
เอกสารมอบตัว เอกสารสัญญา และเอกสารแนบตามประกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หากไม่รายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 12.00 น.  
จะถือว่ำสละสิทธิ์ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัวได้ที ่http://www.satit.up.ac.th/site/46)  

  
 ลงช่ือ………………………………………………………….นักเรียนผูไ้ดร้ับการคัดเลือก 
       (………………………………………………………….) 
                  วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………………..ผู้ปกครอง 
                                         (………………………………………………...............) 
                 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

http://www.satit.up.ac.th/site/46
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

ใบมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา  2565 

…………….. 
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.) …………………..…….……..…………....…. 
ซึ่งอยู่ ในความปกครองของข้าพเจ้าต่อผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ปีการศึกษา 2565 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 
นกัเรียน 
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 ชื่อบิดา ……………………………....…….......................…..…นามสกุล………….........…...…....................…..…….………….. 
เชื้อชาติ……........……. สัญชาต…ิ...........… ศาสนา……....................... เกิดวันที่..…….…. เดือน……….…………… พ.ศ. ....…..... 
อายุ ………. ปี วุฒิการศึกษา ………………………………..……………….. อาชีพ……………………….........................….……....……….. 
ต าแหน่ง……………….…......................………………….…………. รายได้ต่อเดือน……..…….……….......................................……….
สถานที่ท างาน....................................................................................................................................................................... 
สถานที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี...…….... หมู่ที.่....…... 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...…….... หมู่ที.่....…... 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.)……………….......................….….. นามสกลุ…………................................……….….. 
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 …………………………………..…… 



 

 

- 3 - 

 
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่นักเรียนเคยรับ 

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

 ระดบัมัธยมศึกษา 
.............……….……………………….……………………………………………………………..…………………………..…………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   อ่ืน ๆ โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
 

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

ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจในการปกครองนักเรียนที่อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้าให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลั ยระยะที่  3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ในด้านการเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม  หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้ากระท าการใด ๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสม  
หรือขัดต่อระเบียบของทางโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครู-อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตามระเบียบของโรงเรียน 

         ลงชื่อ  ………………………………………………………….     ผู้มอบตัว 
   (………………………….……………………….) 
     ผู้ปกครองนักเรียน 
   วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



 

                                  

 

 

 
 

สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 

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

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน                             -                           -                    
เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
 

 ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้............................................................................... เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  โดย............................................................................ ต้องถือปฏิบัติ
ตามประกาศ / ระเบียบของโรงเรียนดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว 
 

                                                                 ลงชื่อ  ………………….….....…..………………  ผู้ปกครองนักเรียน 
                              (…..….………..………………………….) 
                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                                                                 ลงชื่อ  ………………….……..……....…………  นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก 
                              (…..….………..………………………….) 
                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

                        ลงชื่อ  ………………………………...……………  ผู้แทนมหาวิทยาลัย   
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                        ลงชื่อ  ……………………………………...………  ผู้อ านวยการโรงเรียน (พยาน) 
                                                (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                        ลงชื่อ  …………………………………...………  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (พยาน) 
                                                           (ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบวาระ 3.2-1 



 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเขา้เปน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ของโครงการห้องเรียนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัพะเยา โดยการก ากบัดแูลของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ในโครงการห้องเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวทิยาลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ปีการศกึษา 2565  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “โครงการ วมว. – มพ.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ

ของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชา 

ที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  

ของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ย่อมท าให้

เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง โครงการและสังคมประเทศชาติโดยรวม 

 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ เป้าหมาย ตลอดจน

หลักสูตรของโครงการและควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอื่น ๆ 

ประกอบการตัดสินใจดว้ย 

1. เงื่อนไขและขอ้ผูกพัน 

1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. – มพ. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการ

เพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการ

ก าหนดให้โดยจัดใหม้ีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

1.1.1  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา

ต้องให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ผู้ค้ า

ประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 

1.1.2  ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 

เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถในการ

ใช้หนีจ้ากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
 

(ลงช่ือ)……………………......................................………………..…ผูป้กครอง

(................………….....................…………………….) 
 

(ลงช่ือ)……………………....................................………………..…ผูค้้ าประกัน

(................…………................………………………….) 

1.2 ผูไ้ด้รับคัดเลือก... 
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1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – มพ. จะต้องมีผลการเรียนและคุณสมบัติ

ดังตอ่ไปนี ้จงึจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนขึ้นเรยีนในชัน้เรียนที่สูงขึน้ถัดไปได้ 

1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 

1.2.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วให้น าหลักฐาน

แสดงผลการศึกษามาแสดงต่อโครงการ วมว. – มพ. หากไม่สามารถน าผลการศึกษามาแสดงภายในเวลา 

ที่โครงการ วมว. – มพ. ก าหนด ใหถ้ือว่าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโครงการ วมว. – มพ. 

2. การรักษาสภาพและพน้สภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

2.1  การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

 เงื่อนไขการรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

 นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และเฉลี่ยรวมวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใดมีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  

ที่ก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ตอ้งแก้ไขภายใน 1 ภาคการศกึษา  

2.2 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ.  

 เงื่อนไขการพ้นสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ. ดังนี้ 

 2.2.1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – มพ. และ/หรอืก าลังศึกษาอยู่

จะต้องไม่ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากโครงการ วมว. – มพ. แล้วแต่กรณี มฉิะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรอืให้พ้นสภาพจากการเป็น

นักเรียน เว้นแตจ่ะได้รับอนุมัตจิากโครงการ วมว. 

2.2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือถูกปรับลดหรืองดการใหเ้งินสนับสนุนในรอบเวลาหน้าหรือตลอดไป  

2.2.3 นักเรียนที่มีเหตุผลจ าเป็นประสงค์จะขอลาออกจากโครงการ วมว. – มพ. จะต้อง 

ได้รับการอนุมัตจิากโครงการ วมว. – มพ. ก่อน 

3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว. – มพ. หรอืพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ 

ตามข้อ 2.2  ให้โครงการ วมว. –  มพ. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับ 

ไปแล้ว หรือพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนเต็มจ านวนตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรายบุคคล ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ 

โครงการ วมว. - มพ. 
 

(ลงช่ือ)……………………......................................………………..…ผูป้กครอง

(................………….....................…………………….) 
 

(ลงช่ือ)……………………....................................………………..…ผูค้้ าประกัน

(................…………................………………………….) 

4. เงินที่ชดใช้คนืตามข้อ 3... 
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4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนเป็นผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว. – มพ. หากไม่ช าระเงินหรอืช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าว ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตามที่กฎหมายก าหนด  

นับแต่วันครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิน้ครบถ้วนแล้ว 

5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน โดยได้รับความเห็นชอบ

เป็นลายลักษณ์อักษรตามมตขิองคณะกรรมการอ านวยการโครงการ วมว. – มพ. ในกรณีตอ่ไปนี้ 

 5.1 ผู้ รับทุนเสียชีวิต ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่ นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรอืเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับรองจากแพทย์ 

 5.2 คณะกรรมการอ านวยโครงการ วมว. – มพ. พิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนไม่สามารถ 

ปฏิบัตติามสัญญานีไ้ด้ดว้ยเหตุสุดวิสัยหรอืมีความจ าเป็นอย่างอื่น 

6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ  เกณฑ์การ

รักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ. และเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแลว้ 

7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของ 

โครงการ วมว. – มพ. พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ ของโครงการ และยินดีปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของโครงการ 

8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามสัญญานี้ ให้อธิการบดี 

เป็นผู้มอี านาจในการวินจิฉัยชีข้าด และค าวนิิจฉัยถือเป็นที่สุด 

 

 

ลงช่ือ............................................................................ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว. - มพ. 

 

 

                             ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับเงนิสนับสนุน (นักเรียน) 

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

 

 
 

           ลงชื่อ...................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 

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

 

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

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

 

 

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

                    (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                   ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการ วมว. –  มพ. 

 

 
 

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

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์) 

                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

                                         กรรมการอ านวยการโครงการ วมว. – มพ. 

 

 

 

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

                                                    (ว่าที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

                              รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

           คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. - มพ. 

 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

ใบยินยอมคู่สมรส... 
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ใบยินยอมคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 

(1) ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................

คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... .............. ได้ทราบข้อความ

ในสัญญามอบตัวแล้ว และยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว.................................................................... ......

เป็นผู้ค้ าประกันและท าสัญญามอบตัวฉบับนีไ้ด้ 

 

ลงช่ือ................................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

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

                  (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                 ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการ วมว. –  มพ. 

 

 

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

                                               (ว่าที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. - มพ. 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชวีิต/หย่า)ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 

 

    ลงช่ือ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน 

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

 



 

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ 
ส ำหรับใช้กับนักเรียนโครงกำร วมว. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 25๖3 เป็นต้นไป 

 
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว.  
 ๑.๑ นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตั้ งแต่มัธยมศึกษาปีที่  ๔  
ภาคการศึกษาที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 ๑.๒ ผ่ำนกำรประเมินเกี่ยวกับกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด 

๑.3 ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกำรมีจิตสำธำรณะที่รับใช้สังคมตำมเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนก ำหนด 

๑.4 ท ำโครงงำนและเสนอผลกำรท ำโครงงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลกำรประเมิน  
ขั้นต่ ำ “ผ่ำน” 

๑.๕ เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำยตำมควำมถนัดและควำมสนใจตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำ 
ที่โรงเรียนก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพ่ิมศักยภำพควำมเป็นผู้น ำที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของสังคม 

๑.๖ เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติและพบครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
๑.๗ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจ าได้ และยินดี

ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการก าหนดในอนาคต 
1.8 ส ำหรับกรณีที่นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1-1.7 ให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

วมว. พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
 
๒. เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

2.1 นักเรียนต้องปฏิบัติตำมเกณฑ ์ตำมข้อ 1 
2.2 มีผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

“นักเรียนในโครงกำร วมว. จะผ่ำนเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  
ได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์
และรำยวิชำคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 ในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกนักเรียนคนใดมีผลระดับคะแนน 
กำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดจะมีสภำพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำ” 

 กรณีนักเรียนไม่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมเกณฑ์ฯ ข้อ 2.2  
ที่ก ำหนดได้ นักเรียนผู้นั้นสำมำรถเรียนอยู่ในห้องวิทยำศำสตร์ของโครงกำร วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลจำกโครงกำรตำมที่คู่มหำวิทยำลัย -โรงเรียนก ำหนด และไม่มีสิทธิ์รับใบ
ประกำศนียบัตรของโครงกำร  วมว. แต่โรงเรียนสำมำรถออกใบรับรองจำกโรงเรียนหรือระบุในใบ ปพ.         
ว่ำนักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของโครงกำร วมว. ทดแทนได้ ซึ่งมิได้หมำยควำมรวมถึงกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำในสถำนะกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. และให้โรงเรียนท ำควำมตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียน 
เพ่ือแสดงควำมยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลของ
นักเรียน 
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๓.  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
 3.1 นักเรียนไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ และ/หรือไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยของโครงกำร วมว.  
 3.2 นักเรียนไม่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนใน
โครงกำร วมว. 

3.3 นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกในโครงกำร วมว. และ/หรือ ก ำลังศึกษำอยู่จะต้องไม่ไปสมัครสอบ
คัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอื่นใดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบของโครงกำร วมว. 
แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว. 

3.4 นักเรียนขอลำออก 
3.5 นักเรียนถูกให้ออก 
3.6 นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร  วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือ

เจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์ 
 
๔. การลาพักการศึกษาของนักเรียนในโครงการ วมว. 

๔.1 นักเรียนสำมำรถลำพักกำรศึกษำได้ด้วยเหตุต่อไปนี้ 
  (1) เจ็บป่วย 
  (2) ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงกำรอ่ืน  
  (3) เหตุจ ำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว. ของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน 
 
ในกำรลำพักกำรศึกษำของนักเรียนให้มีเอกสำร/หลักฐำน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

(๑) ควำมเห็นของแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) 
(๒) ควำมเห็นของผู้ปกครอง 
(๓) ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 ๔.2 ระยะเวลำกำรลำพักกำรศึกษำให้ลำไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 
 ๔.3 เมื่อนักเรียนได้รับอนุมัติพักกำรเรียนแล้ว ให้ด ำเนินกำร 
   (1) ลงทะเบียนรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียน (ถ้ำมี) 
   (2) ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำพักกำรศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ให้นักเรียนยื่นค ำ
ขอกลับเข้ำเรียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สำมำรถกลับเข้ำเรียนได้ ทั้งนี้ หำกนักเรียนไม่ติดต่อสถำนศึกษำ
ภำยในก ำหนดเวลำ 15 วัน นับจำกวันที่ครบก ำหนดให้พักกำรเรียน ให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นสภำพกำรเป็น
นักเรียนโครงกำร วมว. 
 

๕. การเรียกเงินสนับสนุนคืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๕.1 กรณีนักเรียนโครงกำร วมว. ขอลำออกในกรณีใด ๆ ก็ตำม หรือนักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน
ในโครงกำร วมว. ตำมข้อ 3.1 และ 3.3 มหำวิทยำลัยและโรงเรียนจะพิจำรณำเรียกเงินสนับสนุนคืนตำมที่
มหำวิทยำลัยได้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำรเฉพำะบุคคลไป หรือจะพิจำรณำเรียกเงินสนับสนุนเต็มจ ำนวน
ตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรำยบุคคล แล้วแต่กรณี 
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 ทั้งนี้  นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือผู้ค้ ำประกันจะต้องช ำระเงินสนับสนุน
คืนให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนตำมทีม่หำวิทยำลัยและโรงเรียนก ำหนดภำยในก ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จำกมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียนในโครงกำร วมว. หำกไม่ช ำระเงินดังกล่ำวหรือช ำระไม่ครบภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือ ผู้ค้ ำประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ย
จำกเงินที่ค้ำงช ำระในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตำมที่กฎหมำยก ำหนด นับแต่วันครบก ำหนดช ำระจนถึงวันที่ช ำระ
หนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 
 ๕.2 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนไม่ต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืน หำกได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมดุลยพินิจของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) นักเรียนเสียชีวิต ทุพพลภำพ ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (2) นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร  วมว. ได้ด้วยเหตุ
สุดวิสัยหรือเจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์ 

(3) นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมข้อ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ อ้ำงอิงตำมตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดย
กำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๒  และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2563 



 

                                  

 

 

 
 

สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 

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

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน                             -                           -                    
เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
 

 ข้าพเจ้า ขอยืนยันให้............................................................................... เข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3  โดย............................................................................ ต้องถือปฏิบัติ
ตามประกาศ / ระเบียบของโรงเรียนดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว 
 

                                                                 ลงชื่อ  ………………….….....…..………………  ผู้ปกครองนักเรียน 
                              (…..….………..………………………….) 
                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                                                                 ลงชื่อ  ………………….……..……....…………  นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก 
                              (…..….………..………………………….) 
                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

                        ลงชื่อ  ………………………………...……………  ผู้แทนมหาวิทยาลัย   
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธดิา  เทพหินลัพ) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                        ลงชื่อ  ……………………………………...………  ผู้อ านวยการโรงเรียน (พยาน) 
                                                (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

                        ลงชื่อ  …………………………………...………  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ (พยาน) 
                                                           (ว่าที่ร้อยตรีมนัส  ภูทวี) 
                                                            วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบวาระ 3.2-1 



 
 
 

 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวการเขา้เปน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ของโครงการห้องเรียนวทิยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัพะเยา โดยการก ากบัดแูลของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ในโครงการห้องเรียนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียนโดยการก ากบัดูแลของมหาวทิยาลัย ระยะที่ 3  

ของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ปีการศกึษา 2565  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “โครงการ วมว. – มพ.” ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ

ของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาในแขนงวิชา 

ที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  

ของโครงการจนท าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ย่อมท าให้

เกิดผลเสียอย่างมากทั้งต่อนักเรียนเอง โครงการและสังคมประเทศชาติโดยรวม 

 ดังนั้น ก่อนมอบตัวเข้าเรียน นักเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ เป้าหมาย ตลอดจน

หลักสูตรของโครงการและควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอื่น ๆ 

ประกอบการตัดสินใจดว้ย 

1. เงื่อนไขและขอ้ผูกพัน 

1.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. – มพ. จะต้องท าสัญญามอบตัวกับโครงการ

เพื่อรับเงินสนับสนุนการศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการ

ก าหนดให้โดยจัดใหม้ีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

1.1.1  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา

ต้องให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ผู้ค้ า

ประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 

1.1.2  ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1.1.1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 

เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถในการ

ใช้หนีจ้ากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 
 

(ลงช่ือ)……………………......................................………………..…ผูป้กครอง

(................………….....................…………………….) 
 

(ลงช่ือ)……………………....................................………………..…ผูค้้ าประกัน

(................…………................………………………….) 

1.2 ผูไ้ด้รับคัดเลือก... 
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1.2 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – มพ. จะต้องมีผลการเรียนและคุณสมบัติ

ดังตอ่ไปนี ้จงึจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนขึ้นเรยีนในชัน้เรียนที่สูงขึน้ถัดไปได้ 

1.2.1 มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 

1.2.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วให้น าหลักฐาน

แสดงผลการศึกษามาแสดงต่อโครงการ วมว. – มพ. หากไม่สามารถน าผลการศึกษามาแสดงภายในเวลา 

ที่โครงการ วมว. – มพ. ก าหนด ใหถ้ือว่าผูท้ี่ได้รับคัดเลือกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโครงการ วมว. – มพ. 

2. การรักษาสภาพและพน้สภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

2.1  การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

 เงื่อนไขการรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. – มพ. 

 นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และเฉลี่ยรวมวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักเรียนคนใดมีระดับผลคะแนนการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  

ที่ก าหนดจะมีสภาพรอพินิจที่ตอ้งแก้ไขภายใน 1 ภาคการศกึษา  

2.2 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ.  

 เงื่อนไขการพ้นสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ. ดังนี้ 

 2.2.1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ วมว. – มพ. และ/หรอืก าลังศึกษาอยู่

จะต้องไม่ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากโครงการ วมว. – มพ. แล้วแต่กรณี มฉิะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรอืให้พ้นสภาพจากการเป็น

นักเรียน เว้นแตจ่ะได้รับอนุมัตจิากโครงการ วมว. 

2.2.2 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

จะต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือถูกปรับลดหรืองดการใหเ้งินสนับสนุนในรอบเวลาหน้าหรือตลอดไป  

2.2.3 นักเรียนที่มีเหตุผลจ าเป็นประสงค์จะขอลาออกจากโครงการ วมว. – มพ. จะต้อง 

ได้รับการอนุมัตจิากโครงการ วมว. – มพ. ก่อน 

3. นักเรียนที่ขอลาออกจากโครงการ วมว. – มพ. หรอืพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโครงการ 

ตามข้อ 2.2  ให้โครงการ วมว. –  มพ. เรียกเงินค่าปรับไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับ 

ไปแล้ว หรือพิจารณาเรียกเงินสนับสนุนเต็มจ านวนตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรายบุคคล ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ 

โครงการ วมว. - มพ. 
 

(ลงช่ือ)……………………......................................………………..…ผูป้กครอง

(................………….....................…………………….) 
 

(ลงช่ือ)……………………....................................………………..…ผูค้้ าประกัน

(................…………................………………………….) 

4. เงินที่ชดใช้คนืตามข้อ 3... 
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4. เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ 3 นักเรียนเป็นผู้รับเงินสนับสนุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโครงการ วมว. – มพ. หากไม่ช าระเงินหรอืช าระไม่ครบภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าว ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตามที่กฎหมายก าหนด  

นับแต่วันครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิน้ครบถ้วนแล้ว 

5. นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาอาจไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืน โดยได้รับความเห็นชอบ

เป็นลายลักษณ์อักษรตามมตขิองคณะกรรมการอ านวยการโครงการ วมว. – มพ. ในกรณีตอ่ไปนี้ 

 5.1 ผู้ รับทุนเสียชีวิต ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่ นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรอืเจ็บป่วยร้ายแรงโดยได้รับรองจากแพทย์ 

 5.2 คณะกรรมการอ านวยโครงการ วมว. – มพ. พิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนไม่สามารถ 

ปฏิบัตติามสัญญานีไ้ด้ดว้ยเหตุสุดวิสัยหรอืมีความจ าเป็นอย่างอื่น 

6. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ  เกณฑ์การ

รักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. – มพ. และเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแลว้ 

7. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนของ 

โครงการ วมว. – มพ. พร้อมทั้งได้รับทราบ กฎ ระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ ของโครงการ และยินดีปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของโครงการ 

8. กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามสัญญานี้ ให้อธิการบดี 

เป็นผู้มอี านาจในการวินจิฉัยชีข้าด และค าวนิิจฉัยถือเป็นที่สุด 

 

 

ลงช่ือ............................................................................ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว. - มพ. 

 

 

                             ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับเงนิสนับสนุน (นักเรียน) 

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

 

 
 

           ลงชื่อ...................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 

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

 

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

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

 

 

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

                    (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                   ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการ วมว. –  มพ. 

 

 
 

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

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์) 

                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

                                         กรรมการอ านวยการโครงการ วมว. – มพ. 

 

 

 

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

                                                    (ว่าที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

                              รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ 

           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

           คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. - มพ. 

 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

 

 

 

 

ใบยินยอมคู่สมรส... 
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ใบยินยอมคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 

(1) ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................

คู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... .............. ได้ทราบข้อความ

ในสัญญามอบตัวแล้ว และยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว.................................................................... ......

เป็นผู้ค้ าประกันและท าสัญญามอบตัวฉบับนีไ้ด้ 

 

ลงช่ือ................................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

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

                  (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                       ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                 ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการ วมว. –  มพ. 

 

 

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

                                               (ว่าที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. - มพ. 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสเสียชวีิต/หย่า)ในขณะที่ท าสัญญามอบตัวนี้ 

 

    ลงช่ือ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน 

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

 



 

หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย  (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓ 
ส ำหรับใช้กับนักเรียนโครงกำร วมว. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 25๖3 เป็นต้นไป 

 
1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการ วมว.  
 ๑.๑ นักเรียนที่สามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ตั้ งแต่มัธยมศึกษาปีที่  ๔  
ภาคการศึกษาที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 ๑.๒ ผ่ำนกำรประเมินเกี่ยวกับกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด 

๑.3 ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกำรมีจิตสำธำรณะที่รับใช้สังคมตำมเกณฑ์ 
ที่โรงเรียนก ำหนด 

๑.4 ท ำโครงงำนและเสนอผลกำรท ำโครงงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลกำรประเมิน  
ขั้นต่ ำ “ผ่ำน” 

๑.๕ เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำยตำมควำมถนัดและควำมสนใจตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำ 
ที่โรงเรียนก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพ่ิมศักยภำพควำมเป็นผู้น ำที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของสังคม 

๑.๖ เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติและพบครูที่ปรึกษำประจ ำชั้นตำมที่โรงเรียนก ำหนด 
๑.๗ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจ าได้ และยินดี

ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการก าหนดในอนาคต 
1.8 ส ำหรับกรณีที่นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1-1.7 ให้เสนอคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

วมว. พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
 
๒. เกณฑ์การรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 

2.1 นักเรียนต้องปฏิบัติตำมเกณฑ ์ตำมข้อ 1 
2.2 มีผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

“นักเรียนในโครงกำร วมว. จะผ่ำนเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.  
ได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมในรำยวิชำวิทยำศำสตร์
และรำยวิชำคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 ในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกนักเรียนคนใดมีผลระดับคะแนน 
กำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดจะมีสภำพรอพินิจที่ต้องแก้ไขภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำ” 

 กรณีนักเรียนไม่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมเกณฑ์ฯ ข้อ 2.2  
ที่ก ำหนดได้ นักเรียนผู้นั้นสำมำรถเรียนอยู่ในห้องวิทยำศำสตร์ของโครงกำร วมว. เช่นเดิมได้ โดยไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลจำกโครงกำรตำมที่คู่มหำวิทยำลัย -โรงเรียนก ำหนด และไม่มีสิทธิ์รับใบ
ประกำศนียบัตรของโครงกำร  วมว. แต่โรงเรียนสำมำรถออกใบรับรองจำกโรงเรียนหรือระบุในใบ ปพ.         
ว่ำนักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของโครงกำร วมว. ทดแทนได้ ซึ่งมิได้หมำยควำมรวมถึงกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำในสถำนะกำรเป็นนักเรียนโครงกำร วมว. และให้โรงเรียนท ำควำมตกลงกับผู้ปกครองของนักเรียน 
เพ่ือแสดงควำมยินยอมให้นักเรียนเรียนต่อไปโดยผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคลของ
นักเรียน 
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๓.  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. 
 3.1 นักเรียนไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ และ/หรือไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยของโครงกำร วมว.  
 3.2 นักเรียนไม่สำมำรถรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนตำมเกณฑ์กำรรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียนใน
โครงกำร วมว. 

3.3 นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกในโครงกำร วมว. และ/หรือ ก ำลังศึกษำอยู่จะต้องไม่ไปสมัครสอบ
คัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบันอื่นใดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบของโครงกำร วมว. 
แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว. 

3.4 นักเรียนขอลำออก 
3.5 นักเรียนถูกให้ออก 
3.6 นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร  วมว. ได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือ

เจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์ 
 
๔. การลาพักการศึกษาของนักเรียนในโครงการ วมว. 

๔.1 นักเรียนสำมำรถลำพักกำรศึกษำได้ด้วยเหตุต่อไปนี้ 
  (1) เจ็บป่วย 
  (2) ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนของโครงกำรอ่ืน  
  (3) เหตุจ ำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจำกโครงกำร วมว. ของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน 
 
ในกำรลำพักกำรศึกษำของนักเรียนให้มีเอกสำร/หลักฐำน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

(๑) ควำมเห็นของแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) 
(๒) ควำมเห็นของผู้ปกครอง 
(๓) ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 ๔.2 ระยะเวลำกำรลำพักกำรศึกษำให้ลำไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 
 ๔.3 เมื่อนักเรียนได้รับอนุมัติพักกำรเรียนแล้ว ให้ด ำเนินกำร 
   (1) ลงทะเบียนรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียน (ถ้ำมี) 
   (2) ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำพักกำรศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ให้นักเรียนยื่นค ำ
ขอกลับเข้ำเรียน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้สำมำรถกลับเข้ำเรียนได้ ทั้งนี้ หำกนักเรียนไม่ติดต่อสถำนศึกษำ
ภำยในก ำหนดเวลำ 15 วัน นับจำกวันที่ครบก ำหนดให้พักกำรเรียน ให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นสภำพกำรเป็น
นักเรียนโครงกำร วมว. 
 

๕. การเรียกเงินสนับสนุนคืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๕.1 กรณีนักเรียนโครงกำร วมว. ขอลำออกในกรณีใด ๆ ก็ตำม หรือนักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน
ในโครงกำร วมว. ตำมข้อ 3.1 และ 3.3 มหำวิทยำลัยและโรงเรียนจะพิจำรณำเรียกเงินสนับสนุนคืนตำมที่
มหำวิทยำลัยได้สนับสนุนให้นักเรียนเป็นกำรเฉพำะบุคคลไป หรือจะพิจำรณำเรียกเงินสนับสนุนเต็มจ ำนวน
ตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนเป็นรำยบุคคล แล้วแต่กรณี 
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 ทั้งนี้  นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือผู้ค้ ำประกันจะต้องช ำระเงินสนับสนุน
คืนให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนตำมทีม่หำวิทยำลัยและโรงเรียนก ำหนดภำยในก ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จำกมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียนในโครงกำร วมว. หำกไม่ช ำระเงินดังกล่ำวหรือช ำระไม่ครบภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว นักเรียนและผู้ปกครองผู้รับเงินสนับสนุน และ/หรือ ผู้ค้ ำประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ย
จำกเงินที่ค้ำงช ำระในอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดต่อปีตำมที่กฎหมำยก ำหนด นับแต่วันครบก ำหนดช ำระจนถึงวันที่ช ำระ
หนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 
 ๕.2 นักเรียนผู้รับเงินสนับสนุนไม่ต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืน หำกได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์
อักษรตำมดุลยพินิจของมหำวิทยำลัยร่วมกับโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
  (1) นักเรียนเสียชีวิต ทุพพลภำพ ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (2) นักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติของโครงกำร  วมว. ได้ด้วยเหตุ
สุดวิสัยหรือเจ็บป่วยร้ำยแรงที่ได้รับกำรรับรองจำกแพทย์ 

(3) นักเรียนพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนในโครงกำร วมว. ตำมข้อ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ อ้ำงอิงตำมตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดย
กำรก ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๒  และ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2563 



 

 
 

 
 

    สัญญาค ้าประกัน                          

       ท ำที ่ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

วันที ่ 1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

  ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................อำยุ......................ปี 

อำชีพ...........................................ต ำแหน่ง........................................สังกัด............................................... 

อยู่บ้ำนเลขที่............ ตรอก/ซอย.......................... ถนน.............................. ต ำบล/แขวง............................ 

อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................... โทรศัพท์.......................................... 

สถำนภำพ   โสด   สมรส   หย่ำ   อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................  

กรณีสมรส คู่สมรสชื่อ.......................................................................................................................... 

เป็นผู้ค  ำประกัน (บิดำ/มำรดำ/ระบุ.............) ของ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)...................................................... 

ขอท ำสัญญำค  ำประกันใหไ้ว้ตอ่มหำวิทยำลัยพะเยำ มีขอ้ควำมดังต่อไปนี  

  ข้อ 1. ตำมที่ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)........................................................ผู้รับกำรสนับสนุน 

ได้ท ำสัญญำมอบตัวกำรเข้ำเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ไว้กับ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ                          

ของโครงกำรหอ้งเรียนวิทยำศำสตร์ ตำมสัญญำของ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)................................................ 

ลงวันที่ 24 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจในข้อควำมในสัญญำดังกล่ำวดีแล้ว                     

ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค  ำประกัน (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)...........................................ผูร้ับกำรสนับสนุน 

ต่อโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ กล่ำวคือ ถ้ำ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)................................................... 

ผู้รับกำรสนับสนุน กระท ำผิดสัญญำดังกล่ำว ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งก็ตำม ข้ำพเจ้ำจะชดใช้เงินหรือค่ำเสียหำย                           

ตำมสัญญำดังกล่ำวใหโ้รงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

  ในกำรนี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ จะเรียกให้ผู้รับกำรสนับสนุนช ำระหนี ก่อน  

หำกผู้รับกำรสนับสนุนไม่ช ำระหนี  หรือช ำระหนี ไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

จะเรียกให้ผู้ค  ำประกันช ำระหนี แทน 

  ข้อ 2. เมื่อผู้รับกำรสนับสนุนผิดนัดช ำระหนี  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ                        

จะมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ผูค้  ำประกันทรำบ ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้รับกำรสนับสนุนผิดนัดช ำระหนี  

เพื่อให้ผู้ค  ำประกันมำช ำระหนี ทั งหมด หรือใช้สิทธิ์ช ำระหนี ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ผู้รับกำรสนับสนุน 

มีอยู่กับโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ เฉพำะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ โดยผู้ค  ำประกั นไม่ต้องช ำระ

ดอกเบี ยเพิ่มขึ น 

 

(ลงช่ือ)……………………..........................………………..…ผูค้  ำประกัน 

                           (................………….................…………………….) 

ข้อ 3. 
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  ข้อ 3. หำกโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรลดจ ำนวนหนี  

รวมทั งดอกเบี ย ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นให้แก่ผู้รับกำรสนับสนุน 

และผู้รับกำรสนับสนุนไม่ช ำระหนี ตำมที่ ได้ลดจ ำนวนหรือช ำระหนี ไม่ครบถ้วนตำมที่ลดจ ำนวน  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำจะบอกกล่ำวเป็นหนังสือ ให้ผู้ค  ำประกันมำช ำระหนี เท่ำที่เหลืออยู่  

ทั งนี ผูค้  ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบหนี เกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนดไว้ตำม ข้อ 1 

  ข้อ 4. เมื่อผู้รับกำรสนับสนุนจะต้องช ำระหนี ที่มีเวลำก ำหนดแน่นอน หำกต่อมำโรงเรียน

สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำยินยอมผ่อนเวลำช ำระหนี ให้แก่ผู้รับกำรสนับสนุน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย

พะเยำจะบอกกล่ำวเป็นหนังสอืให้ผูค้  ำประกันมำตกลงยินยอมในกำรผอ่นเวลำช ำระหนี ให้แก่โรงเรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยพะเยำอีกครั ง 

  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี ดีแลว้ จงึได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน             

ต่อหน้ำพยำน 

 

 

(ลงช่ือ)……………………..........................………………..…ผูค้  ำประกัน 

                           (................………….................…………………….) 

       

 

       (ลงชื่อ)………...........................................…………...…พยำน 

                   (ว่ำที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร วมว. - มพ. 

 

       

       (ลงชื่อ)……………………..............................................พยำน 

           (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตรำ  มีเหลอื) 

                                     หัวหน้ำโครงกำร วมว. - มพ. 

 

 

 

 

หนังสือใหค้วำมยินยอม... 
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หนังสือให้ความยินยอม 
 

วันที่  1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 

  ข้ำพเจ้ำ.................................................................................อำยุ..................................ปี 

อำชีพ.................................................อยู่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย................................................ 

ถนน.....................................................ต ำบล/แขวง................................................................................... 

อ ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................. 

เป็นคู่สมรสของ (นำย/นำง)................................................................................ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำ 

ค  ำประกันแล้ว ยินยอมให้ (นำย/นำง)..................................................................ท ำสัญญำค  ำประกันนี ได้ 
 

 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

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

 

 

                        ลงชื่อ.....................................................................พยำน 

                  (ว่ำที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

     รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

    คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร วมว. - มพ. 

 

 

   ลงชื่อ......................................................................พยำน 

      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติรำ  มีเหลือ) 

                       หัวหนำ้โครงกำร วมว. - มพ. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

    สัญญาค ้าประกัน                          

       ท ำที ่ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

วันที ่ 1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

  ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................อำยุ......................ปี 

อำชีพ...........................................ต ำแหน่ง........................................สังกัด............................................... 

อยู่บ้ำนเลขที่............ ตรอก/ซอย.......................... ถนน.............................. ต ำบล/แขวง............................ 

อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................... โทรศัพท์.......................................... 

สถำนภำพ   โสด   สมรส   หย่ำ   อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................  

กรณีสมรส คู่สมรสชื่อ.......................................................................................................................... 

เป็นผู้ค  ำประกัน (บิดำ/มำรดำ/ระบุ.............) ของ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)...................................................... 

ขอท ำสัญญำค  ำประกันใหไ้ว้ตอ่มหำวิทยำลัยพะเยำ มีขอ้ควำมดังต่อไปนี  

  ข้อ 1. ตำมที่ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)........................................................ผู้รับกำรสนับสนุน 

ได้ท ำสัญญำมอบตัวกำรเข้ำเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ไว้กับ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ                          

ของโครงกำรหอ้งเรียนวิทยำศำสตร์ ตำมสัญญำของ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)................................................ 

ลงวันที่ 24 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจในข้อควำมในสัญญำดังกล่ำวดีแล้ว                     

ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค  ำประกัน (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)...........................................ผูร้ับกำรสนับสนุน 

ต่อโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ กล่ำวคือ ถ้ำ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)................................................... 

ผู้รับกำรสนับสนุน กระท ำผิดสัญญำดังกล่ำว ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งก็ตำม ข้ำพเจ้ำจะชดใช้เงินหรือค่ำเสียหำย                           

ตำมสัญญำดังกล่ำวใหโ้รงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

  ในกำรนี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ จะเรียกให้ผู้รับกำรสนับสนุนช ำระหนี ก่อน  

หำกผู้รับกำรสนับสนุนไม่ช ำระหนี  หรือช ำระหนี ไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ

จะเรียกให้ผู้ค  ำประกันช ำระหนี แทน 

  ข้อ 2. เมื่อผู้รับกำรสนับสนุนผิดนัดช ำระหนี  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ                        

จะมีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให้ผูค้  ำประกันทรำบ ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้รับกำรสนับสนุนผิดนัดช ำระหนี  

เพื่อให้ผู้ค  ำประกันมำช ำระหนี ทั งหมด หรือใช้สิทธิ์ช ำระหนี ตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ผู้รับกำรสนับสนุน 

มีอยู่กับโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ เฉพำะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ โดยผู้ค  ำประกั นไม่ต้องช ำระ

ดอกเบี ยเพิ่มขึ น 

 

(ลงช่ือ)……………………..........................………………..…ผูค้  ำประกัน 

                           (................………….................…………………….) 

ข้อ 3. 
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  ข้อ 3. หำกโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรลดจ ำนวนหนี  

รวมทั งดอกเบี ย ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นให้แก่ผู้รับกำรสนับสนุน 

และผู้รับกำรสนับสนุนไม่ช ำระหนี ตำมที่ ได้ลดจ ำนวนหรือช ำระหนี ไม่ครบถ้วนตำมที่ลดจ ำนวน  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำจะบอกกล่ำวเป็นหนังสือ ให้ผู้ค  ำประกันมำช ำระหนี เท่ำที่เหลืออยู่  

ทั งนี ผูค้  ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบหนี เกินกว่ำวงเงินที่ก ำหนดไว้ตำม ข้อ 1 

  ข้อ 4. เมื่อผู้รับกำรสนับสนุนจะต้องช ำระหนี ที่มีเวลำก ำหนดแน่นอน หำกต่อมำโรงเรียน

สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำยินยอมผ่อนเวลำช ำระหนี ให้แก่ผู้รับกำรสนับสนุน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย

พะเยำจะบอกกล่ำวเป็นหนังสอืให้ผูค้  ำประกันมำตกลงยินยอมในกำรผอ่นเวลำช ำระหนี ให้แก่โรงเรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยพะเยำอีกครั ง 

  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี ดีแลว้ จงึได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน             

ต่อหน้ำพยำน 

 

 

(ลงช่ือ)……………………..........................………………..…ผูค้  ำประกัน 

                           (................………….................…………………….) 

       

 

       (ลงชื่อ)………...........................................…………...…พยำน 

                   (ว่ำที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร วมว. - มพ. 

 

       

       (ลงชื่อ)……………………..............................................พยำน 

           (ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตรำ  มีเหลอื) 

                                     หัวหน้ำโครงกำร วมว. - มพ. 

 

 

 

 

หนังสือใหค้วำมยินยอม... 
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หนังสือให้ความยินยอม 
 

วันที่  1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

 

  ข้ำพเจ้ำ.................................................................................อำยุ..................................ปี 

อำชีพ.................................................อยู่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย................................................ 

ถนน.....................................................ต ำบล/แขวง................................................................................... 

อ ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................. 

เป็นคู่สมรสของ (นำย/นำง)................................................................................ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำ 

ค  ำประกันแล้ว ยินยอมให้ (นำย/นำง)..................................................................ท ำสัญญำค  ำประกันนี ได้ 
 

 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

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

 

 

                        ลงชื่อ.....................................................................พยำน 

                  (ว่ำที่รอ้ยตรีมนัส  ภูทวี) 

     รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

     กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 

    คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร วมว. - มพ. 

 

 

   ลงชื่อ......................................................................พยำน 

      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติรำ  มีเหลือ) 

                       หัวหนำ้โครงกำร วมว. - มพ. 
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หนังสืออนุญาตให้นักเรียนโครงการ วมว. – มพ. เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

เรื่อง การอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 
เรียน ประธานกรรมการอ านวยการ โครงการ วมว. – มพ. 
 
 ข้าพเจ้า......................................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี.............................. 
ถนน..................................... ต าบล................................... อ าเภอ.................................. จังหวัด................................ 
โทรศัพท์......................................................... เป็นผู้ปกครองของ................................................................................ 
ได้พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่โครงการ วมว. – มพ. ได้จัดขึ้นภายในและภายนอกโรงเรียน 
ทุกกิจกรรมในประเทศไทย ดังนี้ 

     อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

    ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 
ในกรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ขอให้ติดต่อกับบุคคลต่อไปนี้แทน 

1. ชื่อ......................................................................อยู่บ้านเลขที่............................................................
ถนน................................................................ .....ต าบล.......................................................................
อ าเภอ..................................................................จังหวัด..................................................................... 
โทรศัพท์หมายเลข.............................................................................................................. ................. 

2. ชื่อ......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน............. ......... 
ถนน................................................................ .....ต าบล.......................................................................
อ าเภอ..................................................................จังหวัด..................................................................... 
โทรศัพท์หมายเลข.......................................................... ..................................................................... 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          ลงช่ือ  ………………….……..…………………………….……………   

                                     (…..….………..…………………………….…………………….) 
            ผู้ปกครองนักเรียน 

                                            วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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ค ารับรองและค ายินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
 

  ข้าพเจ้า (  )นาย  (  )นาง  (  ) นางสาว ............................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.................. หมู่................ ต าบล.......................................... อ าเภอ.............................................. 
จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์............................ มือถือ.................................... 
ชื่อนักเรียนในความปกครอง ( )เด็กชาย ( )เด็กหญิง ( )นาย  ( )นางสาว....…………………..………..…………….............. 
มีความเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น ( )บุตร  ( )หลาน ( )อ่ืน ๆ ระบุ..................................  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะดูแล อบรมสั่งสอนและตักเตือนนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้า
ให้ขยัน หมั่นศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่าง และให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกประการ จนจบการศึกษา หากนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า
ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนด าเนินการได้ตามสมควร    
   
     

                             ลงชือ่..................................................................(บิดา/มารดา/ผู้ปกครองนักเรียน)
(................................................................. ) 

วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
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ค าสัญญาของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ข้าพเจ้า  ( )เด็กชาย  ( )เด็กหญิง  ( )นาย  ( )นางสาว……..................................................................... 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อผู้อ านวยการและคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า  
 1. ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในวิทยาการต่าง ๆ  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
 2. ข้าพเจ้าจะเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ตรงเวลา ตั้งใจท าการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมาย จะส่งงาน
ตามก าหนดเวลา จะไม่ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล 
 3. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ด้วยความเต็มใจและให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 4. ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นคนดี เคารพและเชื่อฟังค าสอน ค าแนะน า ของครูบาอาจารย์  
ไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่สุภาพ หรือ ก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์ เพ่ือนนักเรียน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  
ทุกประการ และไม่ท าความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 5. ข้าพเจ้าจะรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ไม่ท าลายไม่ท าความเสียหายแก่ทรัพย์สมบัติของ
ส่วนรวมและของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 6. ข้าพเจ้าจะแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ของโรงเรียน หากข้าพเจ้า มิได้ปฏิบัติตามค าสัญญาที่ให้ไว้ ข้าพเจ้าพร้อมรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน
        
 

                                            ลงชื่อ..................................................................นักเรียน  
                                                   (................................................................)  
                                                       วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565    
     
 

 
 



หน่วยหอพัก :ข้อมูลอัพเดท 16 มีนาคม 2564 

 

 

ระเบียนประวัตินักเรียนหอพัก 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ปีการศกึษา ปีการศกึษา ปีการศกึษา 

ระดับชัน้ ระดับชัน้ ระดับชัน้ 

เลขที่ห้องพัก เลขที่ห้องพัก เลขที่ห้องพัก 
 

1.ข้อมูลนักเรียน 

ชื่อ – สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………………………………………ชื่อเล่น…………….............. 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................................เลขประจ าตัวนักเรียน.................................................... 

เบอร์โทรศัพท์..............................................สัญชาต.ิ..................เชื้อชาติ......................ศาสนา.......................กรุ๊ปเลอืด........................ 

แพอ้าหาร..........................................................แพย้า............................................................โรคประจ าตัว................................................... 

ลักษณะอาการ.........................................................สถานที่รักษาอาการ............................................ผู้รักษา........................................... 

ชื่อ-สกุลบิดา..............................................................................................................อาชีพ............................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้...................................................................................................................................................................................... 

………………………………..……………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์………………….………….……… 

ชื่อ-สกุลมารดา....................................................................................................................อาชีพ..................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………...……เบอร์โทรศัพท์……………………………………. 

2.ข้อมูลผู้ปกครอง 

ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................อาชีพ............................................................................. 

สถานท่ีท างาน..........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................กับนักเรียน  

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...………เบอร์โทรศัพท์………………….………………… 

3.ข้อมูลเพื่อนสนทิ 

ชื่อ-สกุล......................................................................................................ชื่อเล่น..............................................ระดับช้ัน............................... 

โรงเรียน..............................................................เลขท่ีหอ้งพัก..............................เบอร์โทรศัพท์......................................... 

ชื่อผู้ปกครอง........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................................................... 

ST_S_01 

ส าหรับนักเรียน

นักเรียน 



 

 

แบบค ำร้องขอเป็นผู้ปกครอง รับ-ส่ง นักเรยีนหอพัก 

โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................เป็นผูป้กครองของ

นักเรียน................................................................................................ระดับช้ัน................................ 
 

มีความประสงค์ขอเป็นผู้รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหอพักโดยมี

ผูร้ับ – ส่งดังรายชื่อต่อไปนี ้

  

 

ล ำดับที่ ๑  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................

ที่อยู่..............................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์...............................…….เกี่ยวข้องเป็น.......................กับนักเรียน 

  

 

 

ล ำดับที่ ๒  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์...............................…….เกี่ยวข้องเป็น.......................กับนักเรียน 

  
 

เป็นผู้ที่มอี านาจในการรับ-ส่ง นักเรียนเข้าออกหอพักจะน าบัตรรับนักเรียนมายืนยันตนทุกครั้ง 

ในการรับ-ส่งนักเรียน  และข้าพเจ้ายืนยันจะปฏิบัติตามกฎของหอพักทุกประการ 

 

ลงช่ือ................................................................ 

            (                                                   ) 

                      ผูป้กครองนักเรียน 

เอกสารแนบค าร้อง 

 ๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนา) 

 ๒.รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ ของผูร้ับ – ส่ง คนละ ๑ รูป 



ใบสั่งจองหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
   

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................

ผู้ปกครองของนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................................ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4  

  ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย เป็นค่าหนังสอืเรียน  1,384  บาทตอ่ปี  อุปกรณก์ารเรียน   (สมุด กระดาษรายงาน) 460 บาทตอ่ปี  และ

ทางโรงเรียนจะมีการด าเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดท าอุปกรณ์การเรียน  (สมุด กระดาษรายงาน)  ให้แก่นักเรียน ในการ

ด าเนนิการคร้ังนี ้ข้าพเจ้า 

              มคีวามประสงคใ์ห้ทางโรงเรียนด าเนนิการส่ังหนังสือเรียนและจัดท าอุปกรณก์ารเรียน  (สมุด กระดาษรายงาน)                                      

ถ้าเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรไมเ่พยีงพอ  ข้าพเจ้ายนิดจีะช าระเงนิสว่นท่ีเกิน        

   จะขอซื้อหนังสืออุปกรณก์ารเรียนดว้ยตนเอง และขอรับเงินสว่นท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้แกน่ักเรียน 
  

  
    ลงช่ือ..........................................................ผู้สั่งจอง 

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

    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับจอง 

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

ใบสั่งจองหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
   

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................

ผู้ปกครองของนักเรียน(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................................ 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4  

  ข้าพเจ้าทราบว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย เป็นค่าหนังสอืเรียน  1,384  บาทตอ่ปี  อุปกรณก์ารเรียน   (สมุด กระดาษรายงาน) 460 บาทต่อปี  และ

ทางโรงเรียนจะมีการด าเนินการสั่งหนังสือเรียนและจัดท าอุปกรณ์การเรียน  (สมุด กระดาษรายงาน)  ให้แก่นักเรียน ในการ

ด าเนนิการคร้ังนี ้ข้าพเจ้า 

              มคีวามประสงคใ์ห้ทางโรงเรียนด าเนนิการส่ังหนังสือเรียนและจัดท าอุปกรณก์ารเรียน  (สมุด กระดาษรายงาน)                         

ถ้าเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรไมเ่พยีงพอ  ข้าพเจ้ายนิดจีะช าระเงนิสว่นท่ีเกิน        

   จะขอซื้อหนังสืออุปกรณก์ารเรียนดว้ยตนเอง และขอรับเงินสว่นท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้แกน่ักเรียน 
  

  
    ลงช่ือ..........................................................ผู้สั่งจอง 

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

    ลงช่ือ..........................................................ผู้รับจอง 

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

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

วันท่ี ..............เดือน ................... พ.ศ. ............ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

วันท่ี ..............เดือน ................... พ.ศ. ............ 

ส าหรับโรงเรยีน 

 

ส าหรับนักเรียน 

 


