(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ใน “โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
-------------------------------------ตำมที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ำเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ใน “โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับ
ดูแลของมหำวิทยำลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ไปแล้วนั้น
เนื่องจำกเด็กชำยปณัสม์ พันธพำณิชย์กุล ขอสละสิทธิ์ เป็นนักเรียนในโครงกำร วมว.โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ทำให้มีจำนวนนักเรียนไม่ครบตำมที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประกำศ
ทำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี จึงประกำศเรียกนักเรียนที่สอบได้รับคัดเลือกสำรอง เพิ่มเติม
จำนวน 1 คน ดังนี้
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสารอง (เรียงตามลาดับคะแนน)
สารอง เลขประจาตัว
ลาดับ
สอบ
4

ชื่อ-ชื่อสกุล

08000084 (29) เด็กหญิงญำนิศำ บุญทอง

โรงเรียนเดิม

จังหวัด

สำธิตสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี

ปัตตำนี

ขอให้ผู้ที่สอบได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ 4 รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ทำสัญญำมอบตัว ปฐมนิเทศ และเข้ำ
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆตำมรำยละเอียดดังนี้
รายการ

วัน เวลา และ
สถานที่
(1) กำรรำยงำน 11 – 18
ตัวเพื่อยืนยัน
เมษำยน 2561
สิทธิ์

วิธีปฏิบัติ
1. ผู้ปกครองและนักเรียน ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรรำยงำน
ตัวยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ภำยใต้โครงกำร วมว. ที่เว็บไซต์
โรงเรียนสำธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th

/2. ให้นักเรียน...
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รายการ

วัน เวลา และ
สถานที่

วิธีปฏิบัติ
2. ให้นักเรียนส่งเอกสำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ทำงโทรสำร หรือ
จัดส่งด้วยตนเองที่โรงเรียนสำธิตฯ (สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือ
ยืนยันสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ http://satit.pn.psu.ac.th

หมายเหตุ
1. หำกนักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์ตำมวัน เวลำที่กำหนด มหำวิทยำลัยจะเรียกรำยชื่อผู้สอบได้สำรองมำรำยงำนตัว
ตำมลำดับ
2. จัดส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ และหลักฐำนกำรโอนเงิน ทำงโทรสำรหมำยเลข 073-335-080
ถึงผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือ จัดส่งด้วยตนเองที่ คุณรอมลี เจะดือรำแม
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร วมว. ณ ห้องศูนย์ประสำนงำนโครงกำร วมว.อำคำร 7 โรงเรียนสำธิตฯ
3. หำกมีข้อสงสัยติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณรอมลี เจะดือรำแม ผู้ประสำนงำนโครงกำร วมว.
โทรศัพท์ 073-335080 หรือ 080-1459381
รายการ

วัน เวลา และสถานที่

(2) กำรมอบตัว 20 เมษำยน 2561
และปฐมนิเทศ เวลำ 9.00 – 10.00 น.
ณ ห้องฝ่ำยวิชำกำร
อำคำร 11 โรงเรียน
สำธิตฯ

วิธีปฏิบัติ
ให้บิดำหรือมำรดำนำนักเรียนมำมอบตัว และเข้ำร่วมกำรประชุม
ชี้แจงฯ และทำสัญญำมอบตัว โดยเตรียมเอกสำร ดังนี้
-ใบรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์ และหลักฐำนกำรชำระเงินยืนยันสิทธิ์
-ใบรับรองกำรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ปพ.7) จำก
โรงเรียนที่กำลังศึกษำอยู่
-สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ จำนวน 2 ชุด
(รับรองสำเนำถูกต้อง)
-สำเนำบัตรประชำชนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ จำนวน
2 ชุด (รับรองสำเนำถูกต้อง)
หลักฐานการศึกษา
-หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนำ 2 ชุด
(รับรองสำเนำถูกต้อง)
- สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) ฉบับจริง

/ (3) กำรเข้ำค่ำย...
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รายการ
(3) กำรเข้ำค่ำย
พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม
(4) กำรเข้ำค่ำย
ปรับควำมรู้
พื้นฐำนฯ
(5) กำรเข้ำ
ประชุมผู้ปกครอง
(6) กำรเปิดเรียน

วัน เวลา และสถานที่
26 – 28
เมษำยน 2561
ณ โรงเรียนสำธิตฯ
30 เมษำยน – 4
พฤษภำคม 2561
ณ โรงเรียนสำธิตฯ
5 พฤษภำคม 2561

วิธีปฏิบัติ

รำยละเอียดต่ำงๆ จะแจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์โรงเรียนสำธิตฯ

6 พฤษภำคม 2561

จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
(รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สำเนำถูกต้อง
ธำรีรัตน์
(นำงธำรีรัตน์ เผ่ำจินดำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร

รอมลี
ร่ำง/พิมพ์
ธำรีรัตน์ ตรวจ/ทำน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แนวปฏิบัติในการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชําระเงินยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปการศึกษา 2561 โครงการ วมว. (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

.................................................................................................................................................
 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ - ผูที่สอบไดสํารองลําดับที่ 4
 ใหรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในระหวางวันที่ 11 –18 เมษายน 2561
ทั้งนี้หากไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ตามวันที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 วิธีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

 ดาวนโหลดหนังสือยืนยันสิทธิ์ไดที่เว็บไซตโรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th
 กรอกขอมูลรายละเอียดในหนังสือยืนยันสิทธิ์ ใหครบถวนสมบูรณ
 ชําระเงินยืนยันสิทธิ์ จํานวน 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถวน) โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี : โครงการ วมว.โรงเรียนสาธิตฯ
0704 สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี)
เลขที่บัญชี : 704-269416-8

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย

 จัดสงหนังสือยืนยันสิทธิ์ และหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 073-335-080
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ จัดสงดวยตนเองที่หองศูนยประสานงาน
โครงการ วมว. อาคาร 7 โรงเรียนสาธิต หรือ สแกนสงทางอีเมล satitpsupn@gmail.com

 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณรอมลี เจะดือราแม เจาหนาที่โครงการ วมว.
โทรศัพท 073-335080 หรือ 080-1459381

 ดาวนโหลดไฟลเอกสาร 
 ประกาศรายชื่อนักเรียนทีส่ อบไดรับคัดเลือกสํารอง(โครงการ วมว.) (เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2)
 หนังสือยืนยันสิทธิ์ การเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (โครงการ วมว.) ปการศึกษา 2561

หนังสือยืนยันสิทธิ์
การเข้าเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ภายใต้โครงการสนับสนุ นการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี การศึกษา 2561
……………………..….………………….……….
ข้าพเจ้าชื่อ ………………………………..………………………… นามสกุล …………………………………………………………………………………………..………
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน

----

เลขประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ ()
ได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ภายใต้โครงการสนับสนุ นการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ข้าพเจ้า ขอแจ้งความประสงค์ ดังนี้

 ขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็ นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ภายใต้โครงการสนับสนุ นการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 และจะปฏิบัติตาม
ประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย/โรงเรียน

 ขอแจ้งสละสิทธิ์การได้รบั การคัดเลือก
(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………….. นักเรียน
( ………………………………………………………………………………………………)
วันที่ …………. เดือน.......................2561
(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………….. ผูป้ กครอง
( ………………………………………………………………………………………………)
วันที่ …………. เดือน.......................2561

