
กำหนดการการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 
 
 
 

22 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.4/1  
 

อาคาร 1 ชั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.4/2  
11.00 น. – 12.00 น.  ม.4/3  

พัก 

13.00 น. – 14.00 น. ม.4/4 
14.00 น. – 15.00 น. ม.4/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.4/6  

 

วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 

 
 
 

23 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.5/1  
 

อาคาร 1  ขั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.5/2  

11.00 น. – 12.00 น.  ม.5/3  
พัก 

13.00 น. – 14.00 น. ม.5/4 

14.00 น. – 15.00 น. ม.5/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.5/6  

 
วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 

 
 
 

24 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.6/1  
 

อาคาร 1  ชั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.6/2  
11.00 น. – 12.00 น.  ม.6/3  

พัก 
13.00 น. – 14.00 น. ม.6/4 

14.00 น. – 15.00 น. ม.6/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.6/6  

 
 

 



วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 
 
 
 

25 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.1/1   
 

อาคาร 1  ชั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.1/2 

11.00 น. – 12.00 น.  ม.1/3  
พัก 

13.00 น. – 14.00 น. ม.1/4 
14.00 น. – 15.00 น. ม.1/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.1/6  

 

วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 

 
 
 

28 กุมภาพันธ์ 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.2/1   
 

อาคาร 1  ชั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.2/2 

11.00 น. – 12.00 น.  ม.2/3  

พัก 
13.00 น. – 14.00 น. ม.2/4 

14.00 น. – 15.00 น. ม.2/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.2/6  

 
วันที่ เวลา ระดับชั้น สถานที่ 

 
 
 

1 มีนาคม 2565 

09.00 น. – 10.00 น. ม.3/1  
 

อาคาร 1  ชั้น 1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 
 

10.00 น. – 11.00 น. ม.3/2  
11.00 น. – 12.00 น.  ม.3/3  

พัก 

13.00 น. – 14.00 น. ม.3/4 
14.00 น. – 15.00 น. ม.3/5  

15.00 น. – 16.00 น.  ม.3/6  

 
 
 
 


