
 
 
 
 
   
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(ฉบับที่ 3047  /2565) 

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

****************************** 
เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  

2566 สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบ

กับข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่  22/2565  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2565 จึงออกประกาศการ
รับนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ดังนี้ 

1.   จ านวนนักเรียนที่รับ 
      ก.  ประเภททั่วไป     รับจ านวน  65 คน 
      ข.  ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์   รับจ านวน  35  คน 
      รวมรับทั้งหมด          100  คน 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1  ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  

         2.2  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร 
        2.3  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
  3. วิธีการสมัคร 
   3.1 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต   เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  22   ธันวาคม  2565   ถึงวันพุธที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเข้าไปที่ website : https://sec.satit.kku.ac.th ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน    ตาม
แบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้อง  ก่อนกด  “ตกลง”   การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลังกด  “ตกลง”  แล้วจะ
กระท ามิได ้ 
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            3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากเกิดจากปัญหาใด ๆ ให้มาสมัคร 
ด้วยตนเองในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
  3.3 การช าระค่าธรรมเนียม เมื่อผู้สมัคร สมัครในวิธี 3.1 หรือ 3.2 ผู้สมัครจะได้รับ เอกสาร
แบบฟอร์ม ใบแจ้งช าระเงิน (QR Payment) ที่พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง (Mobile Banking App) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (จ่ายได้ถึงเวลา 24.00 น.) 

             - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        400  บาท           
                     3.4  ในกรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และเลขที่นั่งสอบ   
  4.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบพร้อมเลขที่นั่งสอบเฉพาะผู้ที่ โรงเรียนได้รับการยืนยัน 
การช าระเงินจากธนาคารแล้วเท่านั้น 
  4.2  ผู้สมัครพิมพ์บัตรเลขท่ีนั่งสอบได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน   
  4.3  ให้ผู้สมัครสอบน าบัตรเลขท่ีนั่งสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่มีรูปถ่ายติด ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ  

5. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก       
    วันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2566     
   ฉบับที่  1  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เวลา  09.00  - 12.00 น. 
   ฉบับที่  2  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ เวลา  13.30  - 16.30 น. 
      สถานที่สอบ อาคารพิทยอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 6. ประกาศผลสอบ     
    โรงเรียนจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หรือ https://sec.satit.kku.ac.th    

7.  การรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาและช าระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาพร้อมช าระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  

ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

8.  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ
โปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลใดที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยท่านได้ และหากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งให้คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบโดยตรงได้ที่ โทร.0 -4334-3452-3  
หรือ 0-4320-2417 
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9. จ านวนการรับนักเรียนตามข้อ 1 หากมีเหตุผลและความจ าเป็น สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูก

ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทันที 
12. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่

สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

Lenovo
อธิการบดี




