ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
---------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก ๓ วิธี คือ ๑) จับสลาก โดยคิดสัดส่วนเป็น ๔๐ % ของจานวนนักเรียนที่รับทั้งหมด (๔๘ คน)
๒) จั ด อั น ดั บ คะแนน O-Net โดยคิ ด สั ด ส่ ว นเป็ น ๔๐ % ของจ านวนนั ก เรี ย นที่ รั บ ทั้ ง หมด (๔๘ คน) และ
๓) ศิษย์เก่า/ผู้ที่มีพี่น้องกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิต/เป็นบุตรหลานบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/
เป็ น ผู้ มีอุ ป การคุ ณ ต่ อโรงเรี ย นสาธิตและมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ อุด รธานี โดยคิด สั ดส่ ว นเป็ น ๒๐ % (๒๔ คน)
ซึง่ โรงเรียนได้ดาเนินการจับสลากคัดเลือก โดยถ่ายทอดสดและเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ผ่ า นการถ่ า ยทอดสดทาง facebook fanpage : โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกนั กเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ – สกุล
เด็กชายกรวิชญ์ พรมประเสริฐ
เด็กชายกรวิชญ์ พานผา
เด็กชายกฤศ ประยูรชัยศรี
เด็กชายกานต์ จัตตุวัฒน์
เด็กชายกิตติพัทธ์ สืบมา
เด็กชายกิตติพันธ์ ชินศิรประภาขวัญ
เด็กชายคณิศร สีกรวด
เด็กชายคณุศม์เดช ศรีเฉลิม
เด็กชายคุณานนท์ เกรงขาม
เด็กชายจิรติเทพ นามวิชัย
เด็กชายจิรทีปต์ หาระทา
เด็กชายเจริญบุญ พุ่มชะบา
เด็กชายใจเพชร ภูบังดาว
เด็กชายชยธร หนันดูน
เด็กชายฑนวัฒน์ สวาทนา
เด็กชายณชธรรม โพธิ์สูง
เด็กชายณฐพัฒน์ บุญประสาน

หมายเหตุ

~๒~

ลาดับ
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ชื่อ – สกุล
เด็กชายณธนา ธัญเดชยศดี
เด็กชายติณณภพ ศรีสัมฤทธิ์
เด็กชายแทนคุณ ไทยทัต
เด็กชายธนกร กาบขน
เด็กชายธนโชติ นามดี
เด็กชายธนพล ทวีวัฒน์
เด็กชายธนยศ โง่นคา
เด็กชายธนวิชญ์ แสนสิงห์
เด็กชายธรัชราม สรวงศิริ
เด็กชายธวัชชัย ยืนยั้ง
เด็กชายธันวา คัมภ์บุญยอ
เด็กชายธีรธาวิน เหล่าม่วง
เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรวิชิต
เด็กชายนครินทร์ อินถา
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันวงษ์
เด็กชายนิติภูมิ นามนา
เด็กชายปภังกร บุญมา
เด็กชายปรมัตถ์ สนิทชน
เด็กชายประกิตพงศ์ เอาโชคลาภ
เด็กชายปวริศ รามวัฒนกุล
เด็กชายปัณณวัฒน์ นาถวิล
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ วงศ์ราษฎร์
เด็กชายพงศภัค อัครปัญญา
เด็กชายพลปกรณ์ ธรรมขันธ์
เด็กชายพิรพัฒน์ ราชสีมา
เด็กชายภัทรพล เหล่าชัย
เด็กชายภาณุเมศวร์ ปารย์ปริพัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์ โมสูงเนิน
เด็กชายภูผา ภักดี
เด็กชายภูมิรพี อึงสกาว

หมายเหตุ

~๓~

ลาดับ
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

ชื่อ – สกุล
เด็กชายภูริภัทร จันทะจร
เด็กชายภูวดล บัวมาตย์
เด็กชายมุอีน ประพฤติชอบ
เด็กชายรตน กรกิจมั่นคง
เด็กชายรุจิภาส อุดมมงคลกิจ
เด็กชายลภัสกร คาภาศรี
เด็กชายวรายุทธ ตระกูลสม
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร เครือเนตร
เด็กชายวีรภัทร คาบุญ
เด็กชายวีรวิทย์ พิมพ์ศรี
เด็กชายศรัญยพงศ์ จันทร์แดง
เด็กชายศุภกร ฉิมจารย์
เด็กชายศุภณัฐ นากอง
เด็กชายสันติภาพ วงหนองแวง
เด็กชายสิรวิชญ์ เฟสูงเนิน
เด็กชายสุรพงษ์ ไทยการุณวงศ์
เด็กชายเหมรัศมิ์ ทิพชาติ
เด็กชายอติเทพ ไชยสาส์น
เด็กชายอักษรา หนึ่งโชคชัย
เด็กชายเอกอรรถกฤษ ปัดป้อง
เด็กหญิงกมลวรรณ นามโส
เด็กหญิงกฤตพร วงคานิล
เด็กหญิงกัลยกร นรสาร
เด็กหญิงกุลธิดา ช่วยค้าชู
เด็กหญิงขวัญข้าว ทองนุช
เด็กหญิงเขมจิรา อุตระวงษ์
เด็กหญิงคีติกา สนิทชน
เด็กหญิงจิตลัดดา พันธ์พินิจ
เด็กหญิงจิรกาญจน์ มูลธิยะ
เด็กหญิงจุฑานาฏ ขาวกุญชร

หมายเหตุ

~๔~

ลาดับ
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงชญานันท์ ปานมพฤกษ์
เด็กหญิงชมพูนุท วิชัยโย
เด็กหญิงฐิตารีย์ ฐิตปรีชารักษ์
เด็กหญิงฐิตารีย์ ตระกูลอภิทองคา
เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรธนู
เด็กหญิงณัฏฐชา ธิตะปัน
เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมแสงใส
เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิไทย
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา กลสรร
เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิ์เดช
เด็กหญิงธาริตา เฮียงโฮม
เด็กหญิงธีราพร เล็งไทสงค์
เด็กหญิงนริสรา สุดสาคร
เด็กหญิงนัชชา ประจงสาร
เด็กหญิงนันท์นภัส เกิดเพชร
เด็กหญิงนันทิธาดา แก้วนอก
เด็กหญิงบุษบา ดารงอัครกุล
เด็กหญิงประกาย ผายเงิน
เด็กหญิงประภาสิริ ศิริสุวรรณ
เด็กหญิงปริยาภัทร ทองสา
เด็กหญิงปรียาวดี คนหมั่น
เด็กหญิงปวริศา โสภากุล
เด็กหญิงปัณณพร ชาญนรา
เด็กหญิงปิยะภัทร เมฆหมอก
เด็กหญิงฝันสิริ เบ้าแบบดี
เด็กหญิงพศิกา ทองคาแดง
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ พุทธชาด
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ศรีเสน
เด็กหญิงพิชชาภา โมคา

หมายเหตุ

~๕~

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕

เด็กหญิงพุทธิฌา สีดอกบวบ
เด็กหญิงภคพร แก้วพล
เด็กหญิงภัทรภร ทาระแพน
เด็กหญิงภัทรภัสสร บุตรดีมี
เด็กหญิงเมธกาญจน์ ดวงศรี
เด็กหญิงรัชฎาพร มุ่งก่อกลาง
เด็กหญิงวิลาสินี เอกวุฒิ
เด็กหญิงศวิตา พ่อค้าช้าง
เด็กหญิงสุชญา น้อยตา
เด็กหญิงสุชาดา ธรรมฤทธิ์
เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วมุงคุณ
เด็กหญิงอรุณี คิดสง่า
เด็กหญิงอินทิรา อุ่นไธสง
เด็กชายศิริภูมินทร์ ศิริกาญจน์
เด็กชายเจษฏาพงศ์ หนูยศ
เด็กชายพิรญาณ ละครจันทร์
เด็กหญิงญาณิศา เพชรแสง
เด็กชายสุรพล ไทยการุณวงศ์
เด็กหญิงภวรัญชน์ ทองพิทักษ์
เด็กชายณภัทร วารีศรี
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุ่งหลวง
เด็กหญิงวิรัญชนา ลาดพิลา
เด็กหญิงณัชชา พงษ์กล้าศึก
เด็กชายธนวิชญ์ ผดาศรี
เด็กชายปุญญพัฒน์ สาลีอาจ
เด็กชายธีรภัทร ขัตติยวงษ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ล่าลือ
เด็กหญิงปณิตา ผิวงาม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 1
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 2
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 3
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 4
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 5
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 6
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๗
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๘
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๙
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๐
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๑
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๒
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๓
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๔
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ ๑๕

๑. ลาดับที่ ๑ - ๑๒๐ เรียงลาดับตามพยัญชนะไทย
๒. ลาดับที่ ๑๒๑ – ๑๓๕ (ขึ้นบัญชีสารองลาดับที่ ๑ – ๑๕) เรียงลาดับตามคะแนนรวม O-NET

~๖~

การรายงานตัว
ขอให้ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในล าดั บ ที่ ๑ – ๑๒๐ ช าระเงิน ค่ า รายงานตั ว จ านวน ๖,๙๐๐ บาท
โดยการโอนเงิน ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เท่านั้น (นักเรียนไม่ต้องมารายงานตัวโรงเรียน)
หากเกินระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสารองตามลาดับ ผู้ผ่านการคัดเลือก
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่ อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๑-๑๙๕๓๒-๔ และให้แจ้งรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง
แบบฟอร์มออนไลน์ที่ shorturl.at/euFK0 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ โรงเรียนกาหนดให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาติดต่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สมุดและหนั งสื อเรีย น รวมทั้งหลั กฐานเอกสารเบิกจ่าย และเอกสารการรายงานตัว จาแนกตามระดับชั้นเรียน
ตามมาตรการการเว้น ระยะห่ างเพื่ อป้ องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด (COVID19) ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคารมัธยมศึกษา ดังนี้
วันที่
ระดับชั้น
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพิ่มเติม กรณีไม่สามารถดาเนินการตามกาหนดได้
หลักฐาน/ค่าใช้จ่ายที่ต้องนามาในวันรับเอกสาร
๑. ใบมอบตัว (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน)
จานวน ๑ ชุด
๒. สาเนา ปพ.๑ และฉบับจริง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ใช้ในการเบิกเงินสนับสนุนจากรัฐบาล) จานวน ๓ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ฉบับ
๖. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ รูป
๗. ค่าเสื้อพละ
จานวน ๓๐๐ บาท
๘. ค่าเสื้อผ้าไทย
จานวน ๓๐๐ บาท
๙. ค่าโบว์(สาหรับนักเรียนหญิง)
จานวน ๕๐ บาท
๑๐. ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง(สาหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก)
จานวน ๓๕๐ บาท
หมายเหตุ หากนักเรียนมีขนาดตัวใหญ่ต้องสั่งตัดพิเศษ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ศิริพร พัสดร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

~๗~

สาหรับติด

รหัสรายงานตัว.............................
เลขประจาตัว...............................
เข้าเรียนชั้น..................................
ปีการศึกษา..................................
สาหรับเจ้าหน้าที่

รูปถ่าย 1 นิ้ว

ใบมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ ………... เดือน ........................................ พ.ศ. ...............
ข้อมูลนักเรียน
1. ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ.) ……………………………………………………………………..นามสกุล..................................................................................
Name (Master/Miss).............................................................................Surname…………………………………………………………………
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ----
2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................................... พ.ศ. .................. ที่โรงพยาบาล ...................................................................
ตาบล .................................. อาเภอ ............................... จังหวัด .............................. เชื้อชาติ .................... สัญชาติ ........................
ศาสนา ............................ หมู่เลือด .............. อายุ .......... ปี น้าหนัก ............... ส่วนสูง ................ ความพิการ .................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ………..…… หมู่ที่ …...……… ชื่อหมู่บ้าน……….…..…………… ซอย ………………………..…...……….….…
ถนน………….…........…............…ตาบล…………..………...…อาเภอ..……….....…………จังหวัด…..…….…..……รหัสไปรษณีย์……...........….……
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่………..……หมู่ท…ี่ ...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย.......................................................
ถนน …………….....……… ตาบล ...................…...... อาเภอ ............................ จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์.........................
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ............................................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................................................
4. โรคประจาตัว ................................................ แพ้ยา ................................................. แพ้อาหาร......................................................
5. นักเรียนมีพี่น้องจานวน ........................ คน
ได้แก่
1. ....................................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา ................................................................
2. ...................................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา ................................................................
3. ...................................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา ................................................................
ข้อมูลสาเร็จการศึกษา
6. โรงเรียน.................................................................................................................จังหวัด.................................................................
ข้อมูลบิดา / มารดา
7. บิดาชื่อ .............................................. นามสกุล ................................................. เชื้อชาติ ...................... สัญชาติ ..........................
ศาสนา ....................... ( ) มีชีวิตอยู่ ( ) เสียชีวิต การศึกษา .................................................... อาชีพ ..............................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ----
สถานที่ทางาน ..................................................... ตาบล ................................ อาเภอ ............................ จังหวัด ................................
รายได้/เดือน ......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ทางาน) ................................................
8. มารดาชื่อ ............................................... นามสกุล ............................................... เชื้อชาติ ................... สัญชาติ ..........................
ศาสนา ....................... ( ) มีชีวิตอยู่ ( ) เสียชีวิต การศึกษา .................................................... อาชีพ ..............................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ----
สถานที่ทางาน ................................................... ตาบล ............................. อาเภอ .......................... จังหวัด ......................................

~๘~

รายได้/เดือน .......................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ............................................. (ที่ทางาน) ...............................................
9. สถานภาพของบิดามารดา จดทะเบียน อยู่ร่วมกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง อื่น ๆ ระบุ...........................................
10. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพื่อนบ้านหรือญาติสนิทได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล)...........................................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ....................................................................
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)
11. ชื่อ .......................................................... นามสกุล ................................................ เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ..............................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก

-

-

-

-

เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา ................... อาชีพ ................................... รายได้/เดือน ...............................บาท
อยู่บ้านเลขที…่ ……..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย.......................................................ถนน …………….......………
ตาบล ...................………....... อาเภอ ..................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์..........................................
สถานที่ทางาน ..................................................... ตาบล ................................ อาเภอ ............................ จังหวัด ...............................
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางาน) ........................................................ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................................................
ข้าพเจ้าขอมอบเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเล่าเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะ
คอยว่ากล่าวตักเตือนเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าให้เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในกฎข้อบังคับ และระเบียบวินัยของโรงเรียน
หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา ซึ่งนามาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเด็กออกจาก
โรงเรียนทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ดาเนินการใด ๆ กับโรงเรียนทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางโรงเรียน และชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ กับทางโรงเรียนแล้ว หากเด็ก
ในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้เรียนในโรงเรียนนี้จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมคืนจากทางโรงเรียน
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ปกครอง
(………………….………………………………..)
วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ..............
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบตัว
(………………….………………………………..)
วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .............
***หมายเหตุ*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เอกสารที่ต้องแนบวันรับเอกสาร
๑. สาเนา ปพ.๑ และฉบับจริง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา
๕. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิว้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๓
๑
๑
๑

ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป

~๙~

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่ทะเบียนสมาชิก.................................

ใบสมัครสมาชิก
ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่....................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………อยู่บ้านเลขที่ ……….…ตรอก/................................
ซอย……………………........ถนน…………………..............…..ตาบล/แขวง………………………...................................
อาเภอ/เขต……………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์ …………..โทรศัพท์………………………..…….
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ ๑)…………………………………….............…ชั้น..........................................................
๒)…………………………………….............…ชั้น..........................................................
๓)…………………………………….............…ชั้น..........................................................
โดยเกีย่ วข้องเป็น……………......(บิดา มารดา ลุง ป้า ฯลฯ) ของนักเรียน ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงชมรม
ดังนี้
๑. ค่าลงทะเบียน
๕๐
.บาท
๒. ค่าบารุงชมรมรายปี(๑๐๐ บาท)/หรือค่าบารุงชมรมตลอดชีพ(๓๐๐ บาท) ...........................บาท
รวม...........................บาท
ลงชือ่ …………………………………..ผูส้ มัคร
(…………………………………..)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เฉพาะเจ้าหน้าที่
 ได้รับเงินค่าสมัคร ดังนี้
๑. ค่าลงทะเบียน ๕๐ บาท
๒. ค่าบารุงชมรมรายปี/หรือค่าบารุงชมรมตลอดชีพ ...........................บาท
รวม...........................บาท
 ยังไม่ได้รับเงิน
ลงชื่อ...............................................
(.......................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน/ครูประจาชั้น

