




4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จาก
ผลการเรียนและผลงานนักเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ 

 
รายการ หลักฐานที่ต้องแสดง เกณฑ์คะแนน 

ผลการเรียนเฉลี่ย ใบแสดงผลการเรียน 10 
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับจังหวัด ใบรับรอง, เกียรติบัตร 5 
ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับเขต หรือ 
ภูมิภาคในอันดับ 1 ,2 หรือ 3หรือ เหรียญทองชนะเลิศ 

ใบรับรอง, เกียรติบัตร 10 

ผลงานการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับประเทศ ใน
อันดับ 1 ,2 หรือ 3 หรือ ยอดเยี่ยมหรือ ดีเยี่ยม 

ใบรับรอง, เกียรติบัตร 15 

ผลงานการท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ ใบรับรอง, เกียรติบัตร 10 
รวมคะแนน 50 

 
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด แล้วประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ได้รับ

สิทธิ์โควตา ภายในไม่เกินก าหนดการประกาศผลสอบ หากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนจะถูกตัดสิทธิ์โควตาในปีถัดไป 

5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ต้องมาสมัครสอบตาม 
ระเบียบการสมัคร และเข้าสอบพร้อมกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน เพ่ือใช้คะแนนในการจัดห้องเรียนหรือเข้าโครงการพิเศษ 
SEM หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ 
  

2.2 กลุ่มโควตาเรียนดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คือ นักเรียนที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงสุด หรือตามล าดับผลการเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) จ านวน 15 % ของจ านวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกาศ
รับในปีการศึกษานั้น โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ป.4 –ป.6 (จ านวน 5 ภาคเรียน)  ถ้าในปีการศึกษาใดที่
มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติเกิน 15% จะพิจารณาเรียงล าดับโดยใช้ผลคะแนนสอบประกอบการพิจารณา  และให้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน แล้วส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือก พร้อมหลักฐานใบรับรองผลการเรียน มายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564  โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาด าเนินการสมัครสอบและทดสอบ
เพ่ือใช้คะแนนในการจัดกลุ่มและล าดับห้อง หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์  
      

2.3 กลุ่มโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) คือ นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ หรือ  ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคขึ้นไป ทางด้านการแข่งขันทางวิชาการ 
กีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม  ในระดับชั้น  ป.4-ป.6  โดยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
ประถม) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน แล้วส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมหลักฐานแสดงผลงานที่ได้รับ
รางวัล มายังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564  โดย
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาด าเนินการสมัครสอบและทดสอบเพ่ือใช้คะแนนในการจัดกลุ่มและล าดับห้อง 
หากไม่มาสมัครสอบหรือไม่เข้าทดสอบ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ 
 
 หมายเหตุ หากนักเรียนต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM 



 
  2.4 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนทั่วไป  5  คน (ด้านวิชาการ /ด้านอ่ืนๆ ดนตรี 
ศิลปะ กีฬา รวม 5 คน)  
   2.4.1 กลุ่มโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ คือนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป ทางด้านการแข่งขันทางวิชาการในอันดับ 1-3 เท่านั้น ในระดับชั้น ป.4-ป.6  โดย
หน่วยงานที่จัดการแข่งขันต้องเป็นหน่วยงานของทางราชการหรือเอกชนร่วมกับหน่วยงานราชการ และต้อง เป็น
รายการแข่งขันที่มีการแข่งขันเป็นประจ าอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี  โดยการพิจารณาโควตาจะพิจารณาจากคะแนน
สอบเรียงล าดับเฉพาะกลุ่ม 

2.4.2 กลุ่มโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ดนตรี กีฬาและศิลปวัฒนธรรม  คือ 
นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศในระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป ทางด้านการแข่งขันด้าน ดนตรี กีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ในอันดับ 1-3 เท่านั้น ในระดับชั้น ป.4-ป.6  โดยหน่วยงานที่จัดการแข่งขันต้องเป็นหน่วยงาน
ของทางราชการหรือเอกชนร่วมกับหน่วยงานราชการ และต้องเป็นรายการแข่งขันที่มีการแข่งขันเป็นประจ าอย่าง
น้อยทุกๆ 2 ปี  โดยการพิจารณาโควตา จะพิจารณาจากคะแนนสอบเรียงล าดับเฉพาะกลุ่ม  

หมายเหตุ หากนักเรียนต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและ
เงื่อนไขของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM 
 
 2.5 โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต)  
  เป็นนักเรียน ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ 
บริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต) ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2563  โดยมีเงื่อนไข
และเกณฑ์ ดังนี้ 

2.5.1 เป็นนักเรียน ทีก่ าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 
2.5.2 นักเรียนต้องสมัคร เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการและแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยาก 

เรียนสาธิต) ในปีการศึกษา 2563 ตามวันและเวลาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ก าหนด และสมัครสอบตามระบบ เหมือนนักเรียนกลุ่มอ่ืน โดยสามารถเลือกสิทธิ์โควตา โครงการบริการวิชาการ
และแนะแนว (ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต) เพ่ิมเติมได้ในระบบ  

2.5.3 การพิจารณาโควตา จะพิจารณาจากคะแนนสอบ เรียงล าดับเฉพาะกลุ่ม และหากนักเรียน 
ต้องการเข้าในโครงการ SEM ผลการสอบจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของกลุ่มนักเรียนโครงการ SEM  

2.5.4 เงื่อนไข หรือข้อก าหนดอ่ืนใด ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

2.6 กลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไป เป็นนักเรียนที่สอบ ต้องสอบได้คะแนนรวมทุกวิชา ที่มีคะแนน 
 T เฉลี่ยที่ 55 ขึ้นไป หรือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการพิจารณาประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้ 

2.7 กลุ่มผู้ที่มีความประสงค์อุปการคุณ อาจแจ้งความจ านงไว้ในวันที่รับสมัครหรือแจ้งภายหลังประกาศ
ผลการสอบ และนักเรียนต้องเข้าร่วมการทดสอบ โดยจะพิจารณาตามล าดับคะแนนสอบร่วมกับล าดับการยื่น
ความจ านง หรือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2.8 กลุ่มนักเรียนโครงการ SEM เป็นนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้   และได้คะแนน  T เฉลี่ย วิชา 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่คะแนน T เฉลี่ย  60 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามล าดับคะแนน และ
การเรียกกลุ่มส ารองกรณีมีผู้สละสิทธิ์ก็ให้เรียกตามล าดับคะแนน  T เฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ หรือตามท่ีมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาก าหนด  

 
 



 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1  ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 เท่านั้น 
      3.2  เป็นผู้ที่มี  ความประพฤติดี 
 หมายเหตุ หากไม่เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2563 มาสมัครสอบ
ถือว่าคุณสมบัติไม่ตรง อาจเข้าข่ายการขโมยหรือเปิดเผยความลับทางราชการของข้อสอบ และทางสนามสอบจะ
พิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
       
4.  รายละเอียดการรับสมัคร วันรับสมัครและการช าระเงินผ่านธนาคาร  
      4.1   สมัครทดสอบทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเวบไซต ์ 
http://eschool.msu.ac.th/admissions ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์   2564 หาก
นักเรียนมีปัญหาไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ นักเรียนสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองในวันที่ 4-5 
กุมภาพันธ์ 2564   ช่วงเวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องสมุด ตึกอ านวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)   
      4.2   การช าระเงินค่าบริการทดสอบทางวิชาการ จ านวน 300 บาท ผ่านธนาคาร พิมพ์เอกสารการ
ช าระเงิน จากระบบ ไปยื่นช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย หรือ
ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ภายในวันที่  10 กุมภาพันธ์   2564 โดยมีรายละเอียดปฏิทินด าเนินการ แนบมาพร้อม
ข้างท้าย 
 4.3 พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร ออกจากระบบ พร้อมตรวจสอบรายละเอียด เก็บเป็น
หลักฐานส่วนตัวเพ่ือน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการคุมสอบ 
 
5. การรายงานตัว  
  การรายงานตัว ณ ห้องสมุด อาคารอ านวยการ ตามปฏิทิน ที่ก าหนดหรือ ตามท่ีทางโรงเรียนประกาศ การ
รายงานตัวกลุ่มส ารองในแต่ละรอบ และเมื่อมีการรายงานตัวช าระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ใน
ภายหลัง จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
      
หมายเหตุ     1. นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการ SEM จะต้องช าระเงินเพิ่มภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อ 
น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มเติม และนักเรียนที่เรียนในโครงการจะต้องเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

2. การประกาศผล เว็บไซต์ http://eschool.msu.ac.th/admissions และ ติดประกาศ หน้า
อาคารอ านวยการ 

3. การรายงานตัว ณ ห้องสมุด อาคารอ านวยการ เมื่อมีการรายงานตัวช าระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว 
หากนักเรียนสละสิทธิ์ในภายหลัง จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกถ้าเป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาต่างอ าเภอและต่างจังหวัดหรือ 
นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามที่ไม่ได้พักอยู่กับบิดาและมารดาจะต้องเข้าพักในหอพักที่โรงเรียนจัดให้
เท่านั้น  
 
 
 
 

http://eschool.msu.ac.th/
http://www4.satit.msu.ac.th/e-school/
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