ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับบริบาล
อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนและอายุที่รับสมัคร
๑) ระดับชั้นบริบาล
จำนวน ๒๕ คน
อายุไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
๒) ระดับชั้นอนุบาล ๑
จำนวน ๓๕ คน
อายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๓) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน
อายุไม่ต่ำกว่า ๖ ปี
หมายเหตุ การนับอายุ นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑) ผู้สมัครต้องมีอายุครบตามที่กำหนด
๒) ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๓) มีความประพฤติดี
๔) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ อุปการะด้านการศึกษาและการปฏิบั ติตามระเบียบของ
โรงเรียน
๓. การคัดเลือก
๑) ชั้นบริบาล นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นบริบาล ทุกคนต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากความพร้อม ตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
๒) ชั้นอนุบาล ๑ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ ทุกคนต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากความพร้อม ตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องเข้ารับ
คัดเลือกโดยพิจารณาจากความพร้อม ตามวิธีการทีโ่ รงเรียนกำหนด
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนตามวิธีการ ดังนี้
๑) บุตรของบุคคลทั่วไป จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนที่สามารถรับได้ ตามประกาศ
๒) บุตรของบุคคลทั่วไปที่มีพี่หรือน้องกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จำนวนประมาณร้อยละ ๒๐ ของจำนวนที่สามารถรับได้ตามประกาศ
๓) บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ไม่รวมบุตรบุญธรรม จำนวน
ประมาณร้อยละ ๑๐ ของจำนวนที่สามารถรับได้ตามประกาศ

~๒~
สัดส่วนคะแนนจากวันประเมินความพร้อม
๑) ผลการประเมินความพร้อมนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒) ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
๔. 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 และ
ดำเนินการดังนี้
๑) ใบสมัครของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๒) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กและผู้ปกครอง (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๓) สูตบิ ัตรของเด็ก (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๔) รูปถ่ายเด็กขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๖) สมุดสุขภาพ (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่มี
ชื่อเด็กและประวัติการรับวัคซีน
๗) ชำระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท
๕.๒ กรณียื่นสมัครออนไลน์ (สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครผ่าน https://forms.gle/tB5WW8Fuhifpohv56 หรือสแกนผ่าน QR Code นี้
โดยกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑) กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ (ตาม link ที่แจ้งข้างต้น หรือสแกน QR Code)
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒) แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กและผู้ปกครอง (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๓) แนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๔) แนบรูปถ่ายเด็ก หน้าตรง ไม่สวมแว่น ที่เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๕) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองเด็ก (เป็นภาพถ่ายหรือ PDF)
๖) แนบสำเนาบัตรสมุดสุขภาพเฉพาะหน้าที่มชี ื่อเด็กและประวัติการรับวัคซีน (เป็นภาพถ่าย
หรือ PDF)
๗) ชำระค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ทีบ่ ัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๑-๑๙๕๓๒-๔
๘) แนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร พร้อมกรอกหลักฐานการชำระให้ครบถ้วน
หมายเหตุ ๑) ผู้ปกครองต้องชำระค่าสมัครก่อน เพื่อให้ได้หลักฐานการสมัครแล้วจึงกรอก
ข้อมูลการสมัครในระบบ

~๓~
๒) หากผู้สมัครชำระเงินแต่ไม่ส่งข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ถือว่าการสมัครนั้น
เป็นโมฆะทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และทางเว็บไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบผู้เข้าสอบด้วยตนเอง เพื่อนำมา
แสดงตนในวันคัดเลือก
๗. กำหนดวันประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือก และเกณฑ์ในการคัดเลือก
กำหนดวันประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือก วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑) ระดับบริบาล คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ ห้องบริบาล
๒) ระดับอนุบาล ๑ คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ณ ห้องอนุบาล ๑
๓) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความพร้อม ณ อาคารประถมศึกษา
หลังใหม่ (อาคาร ๒ ชั้น) และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ อาคารประถมศึกษาหลังเก่า
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลา ๓๐ นาที
๘. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเว็บไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage : โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๙. กำหนดการรายงานตัว
รายงานตัว วันเสาร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารประถมศึกษาหลังใหม่
(อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๐. ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว
ระดับชั้น
ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าเครื่องแบบ

ค่าสมัครชมรมผู้ปกครอง

บริบาล

๑๑,๙๘๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

อนุบาล ๑

๑๐,๔๘๐ บาท

๓,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

ประถมศึกษา ๑

๑๐,๕๓๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

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

