ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2565
วัน /เดือน/ปี

การดำเนินการ

สถานที่

1 ธันวาคม 2564 – 7
มกราคม 2565

ผ่านระบบออนไลน์ ทางเวปไซต์
http://eschool.msu.ac.th/adm
http://eschool.msu.ac.th/admissions issions

1 ธันวาคม 2564 – 14
มกราคม 2565

ชำระเงินค่าบริการทดสอบ ผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารทหารไทย ทุกสาขา

5 มกราคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียนโควตา อาคารอำนวยการ

วันที่ 6-7 มกราคม 2565

นักเรียนที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ ติดต่อสมัครด้วยตนเอง

ห้องสมุด อาคารอำนวยการ

14 มกราคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานผู้สมัคร ม.4

อาคารอำนวยการ

21 มกราคม 2565

ประกาศเลขทีน่ ั่งสอบและห้องสอบ และ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับสิทธิ์โควตา

http://eschool.msu.ac.th/adm
issions และ หน้าอาคาร
อำนวยการ

5 กุมภาพันธ์ 2565
6 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

4 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบ ม. 1 และ ม.4

http://eschool.msu.ac.th/adm
issions และหน้าอาคารอำนวยการ

14,15 มีนาคม 2565

รายงานตัว ระดับ ม. 1 ม.4 ตัวจริง ทุก
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนมัธยม 2
กลุ่ม และ ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากไม่มา
รายงานตัวตามวันและเวลา ดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์)

18 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มสำรอง ม. 1 ม. http://eschool.msu.ac.th/adm
4 ทุกกลุ่ม
issions และหน้าอาคารอำนวยการ

25 มีนาคม 2565

นักเรียนกลุ่มสำรองรายงานตัว ชำระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากไม่มารายงานตัวตาม
วันและเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)

ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือธนาคารทหารไทย
หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา

อาคารเรียนมัธยม 2

วัน /เดือน/ปี

การดำเนินการ

สถานที่

5 เมษายน 2565

- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.
4 ปีการศึกษา 2565 ทั้งหมดที่รายงานตัว
แล้ว

http://eschool.msu.ac.th/admis
sions และหน้าอาคารอำนวยการ

20-22 เมษายน 2565

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรม ม. 1 อาคารเรียนมัธยม 1
สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

25 เมษายน -13
พฤษภาคม 2565

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งหมด โครงการ
เตรียมความพร้อม ด้านวิชาการ นักเรียน
ดาวน์โหลด ตารางเรียนในระบบ

http://eschool.msu.ac.th/admis
sions อาคารเรียนมัธยม 1

22 พฤษภาคม 2565

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- นักเรียนเข้าหอพัก ซื้อสมุด หนังสือ
รับตารางเรียน

อาคารเรียนมัธยม 1 และ 2

23 พฤษภาคม 2565

- เปิดภาคเรียน 1/2565

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โครงการ บริการวิชาการและแนะแนว (สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต) จะเปิดรับสมัครและจัดกิจกรรม
ตามช่วงเวลาและความเหมาะสมตามสถานการณ์การป้องกัน COVID-19

ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา
รายวิชา
9.00-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
12.00 -13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ตารางการสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
SCIENCE - MATHEMATICS GIFTED และ ENGLISH GIFTED วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา
รายวิชา
9.00-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
12.00 -13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
14.30-16.00
ประชุมชีแ้ จง นักเรียนที่สอบ ENGLISH GIFTED
หมายเหตุ
1. ระดับชั้น ม. 1 สอบวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
2. ระดับชั้น ม. 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสอบตามความเหมาะสม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนต่อภาคเรียน สำหรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ใหม่
ระดับชั้น
รายการ
ค่าใช้จ่าย
ม. ต้น (1-3)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,400
ค่าธรรมเนียมอื่น
6,600
ค่าอาหารกลางวัน
4,000
รวม
13,000
ระดับชั้น
ม. ปลาย (4-6)

รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าอาหารกลางวัน
รวม

ค่าใช้จ่าย
2,400
7,100
4,300
13,800

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในโครงการพิเศษ (เฉพาะนักเรียนในโครงการพิเศษ)
- ระดับชั้น ม.ต้น (SEM)
ภาคเรียนละ
5,000
- ระดับชั้น ม.ปลาย English Gifted และ Sci-math Gifted ภาคเรียนละ
5,000

บาท
บาท

ค่าใช้จ่ายสมาคมผู้ปกครองฯ
- ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
ตลอดชีพ
1,500 บาท
- ค่าสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครอง/บุตร 1 คน
600 บาท/คน/ช่วงชั้น (3ปี)
- ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่และสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อบุคลากรและนักเรียน 600 บาท/คน/ช่วงชั้น
(3ปี)
รายละเอียดค่าหอพัก
สำหรับนักเรียนหอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
หอพัก
ค่าหอพัก/คน/ภาคเรียน
ค่าบำรุงหอพัก/ค่า
หมายเหตุ
ประกัน
หอพักนาดูน (ห้องพัดลม)
5,500
ค่าประกัน 1,000
พักห้องละ 2 คน
หอพักชืน่ ชม (ห้องแอร์)
6,400
ค่าประกัน 1,000
พักห้องละ 2 คน
หอพักหญิงใน ร.ร.
5,500
ค่าบำรุง 500
พักห้องละ 6 คน
(ห้องแอร์)
หมายเหตุ เมื่อมีการรายงานตัวชำระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว หากนักเรียนสละสิทธิ์ในภายหลัง จะไม่สามารถขอ
เงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

