ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------------------------------------เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้อ ย โรงเรีย นจึงกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. จำนวนทีร่ ับสมัคร
๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน
๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘๐ คน แบ่งเป็น
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๔๐ คน
- แผนการเรียนศิลป์–ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ๔๐ คน
หมายเหตุ นักเรียนสามารถสมัครได้คนละ 1 แผนการเรียนเท่านั้น
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย ๕ ภาคเรียน คะแนนไม่ต่ำกว่ า 2.00 ผลการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- แผนการเรียนศิลป์–ภาษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า
๒.๐๐ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) ต้องมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕) เป็นผู้ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด
๓. การคัดเลือก
๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องเข้ารับการคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือก ตามวิธีการทีโ่ รงเรียนกำหนด
๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคนต้องเข้ารับการคัดเลือก
โดยการสอบคัดเลือก ตามวิธีการทีโ่ รงเรียนกำหนด

-๒๔. วัน และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องธุรการ อาคารมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๑๐๔๐-๕๙ ต่อ ๕๘๐๖ หรือสมัครออนไลน์ ตามข้อ
๕.๒
๕. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
๕.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ให้ยื่นหลักฐานการสมัคร และดำเนินการ
ดังนี้
๑) ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนพร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
๒) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับสำเนาถ่ายเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๓) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและนัก เรียน และฉบับสำเนาถ่ายเอกสารที่รับรอง
สำเนาถูกต้อง หรือเอกสารทางราชการที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ ๑ ชุด
๔) ปพ.๑ ฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาถ่ายเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๕) สูติบัตรฉบับจริง และฉบับสำเนาถ่ายเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
๖) ถ้าผู้ ส มัค รนำหลั กฐานการสมัค ร ในข้อ ๒.๑ – ๒.๕ มาไม่ ครบ โรงเรีย นขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการไม่รับสมัคร
๗) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ
๘) ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท
๕.๒ กรณียื่นสมัครออนไลน์ (สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครผ่าน https://forms.gle/Xt4FP27zAgWxiYgi7 หรือสแกนผ่าน QR Code นี้
โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑) กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ (ตาม link ที่แจ้งข้างต้น หรือสแกน QR Code) ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๒) แนบสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๓) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๔) แนบสำเนา ปพ.๑ (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๕) แนบสำเนาสูตบิ ัตรของนักเรียน (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๖) แนบรูปถ่ายเด็ก หน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๗) แนบสำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๘) ชำระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ทีบ่ ัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๑-๑๙๕๓๒-๔
๙) แนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร พร้อมกรอกหลักฐานการชำระให้ครบถ้วน
หมายเหตุ ๑) ผู้ปกครองต้องชำระค่าสมัครก่อน เพื่อให้ได้หลักฐานการสมัครแล้วจึงกรอกข้อมูล
การสมัครในระบบ
๒) หากผู้สมัครชำระเงินแต่ไม่ส่งข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ถือว่าการสมัครนั้น เป็น
โมฆะ ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

-๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และทางเว็บไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage : โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบผู้เข้าสอบด้วยตนเอง เพื่อนำมาแสดงตนในวัน
คัดเลือก
๗. กำหนดการสอบคัดเลือก และเกณฑ์ในการคัดเลือก
กำหนดการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.
๑) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบคัดเลือก ณ อาคารมัธยมศึกษา
๒) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบคัดเลือก ณ อาคารมัธยมศึกษา
วิชาที่สอบคัดเลือกได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ หากลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ คน ซึ่งทำให้ เกิน
จำนวนที่รับเข้าเรียน โรงเรียนจากลำดับการสมัคร
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๓๐ นาที
๘. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเว็บไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage : โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๙. กำหนดการรายงานตัว
รายงานตัว วันเสาร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารประถมศึกษาหลังใหม่
(อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๐. ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว
ระดับชั้น

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าเครื่องแบบ
(ชุดพละและ
ผ้าไทย)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

8,10๐ บาท

1,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

8,10๐ บาท

1,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

ค่าสมัครชมรม
ผู้ปกครอง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์ศิริพร พัสดร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

