
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  

------------------------------------------------------ 
 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4       
ในวันเสาร์ ที่  13 มีนาคม 2564  นั้น  บัดนี้  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา             
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

๑. ชั้นบริบาล 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงพัดชา ศรีไพโรจน์ ผ่าน 
2 เด็กชายกิตติคุณ อิโต ผ่าน 
3 เด็กหญิงภูมินทิรา ธรรมกุล ผ่าน 
4 เด็กหญิงพลอยนับพัน ด้วงค า ผ่าน 
5 เด็กชายคัมคุณ จันทะราช ผ่าน 
6 เด็กหญิงโชติกา พูลเพ่ิม ผ่าน 
7 เด็กหญิงอภิญญา อัศยาพร ผ่าน 
8 เด็กชายจตุภัทร เวชบรรพต ผ่าน 
9 เด็กหญิงปัญจพร พลโยธี ผ่าน 

10 เด็กชายธนากร ชุมพล ผ่าน 
11 เด็กชายพงษ์พิจิตร แสงศีลา ผ่าน 
12 เด็กหญิงวรรษิษฐา สุนานนท์ชัยสกุล ผ่าน 
13 เด็กหญิงกัลมสรณ์ ศรีมงคล ผ่าน 
14 เด็กชายเจ้าพระยา ธารเลิศ ผ่าน 
15 เด็กหญิงปิยอร กองแก้ว ผ่าน 
16 เด็กหญิงณฐพร พรหมรักษ์ ผ่าน 
17 เด็กชายณทัฐ พิพัฒน์ด ารงกิจ ผ่าน 
18 เด็กชายนณชต วงษ์บาท ผ่าน 
19 เด็กหญิงชัชชญา อุไรพงษ์ ผ่าน 
20 เด็กชายกวินภัทร คงสมบัติ ผ่าน 
21 เด็กหญิงรัญชิดา เสน่ห์วงศ์ ผ่าน 
22 เด็กชายนครินทร์ สิมงาม ผ่าน 
23 เด็กหญิงณัฐธิดา ต้นพรหม ผ่าน 
24 เด็กหญิงธนัชพัชญ์ โสภา ผ่าน 
25 เด็กหญิงเฮเลน  โกลัท ผ่าน 



-๒- 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
26 เด็กหญิงปัณณ์ณฉัตร สนิทชน ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 1 
27 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทองเทียม ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 2 
28 เด็กหญิงเวลา ธระเสนา ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 3 
29 เด็กชายภูมิภัทร วันนา ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 4 
30 เด็กชายนราวัฒน์ ทองวิเศษ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 5 
31 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ธรรมเจริญ ขึน้บัญชีส ารองล าดับที่ 6 
32 เด็กหญิงศุภสุตา ภวภูตานนท์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

๒. ชั้นอนุบาล ๑ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงจิดาภา แซ่จึง ผ่าน 
2 เด็กหญิงเธียรธิตา นิลนนท์ ผ่าน 
3 เด็กหญิงพรปวีณ ์เนียมพงษ์ ผ่าน 
4 เด็กหญิงณฐมน  พรหมแสงใส ผ่าน 
5 เด็กชายกิตติภูมิ อิโต ผ่าน 
6 เด็กชายพิสิษฐ์ เอกตาแสง ผ่าน 
7 เด็กชายปุณปรัชญ์ เกียรติภูมิพันธุ์ ผ่าน 
8 เด็กหญิงธีร์จุฑา ธัญญพันธ์ ผ่าน 
9 เด็กชายวรภูดิจฐ์ ฐิวัฒน์มงคลกุล ผ่าน 

10 เด็กชายอาชวิน ราษฎร์ภักดี ผ่าน 
11 เด็กชายวรโชติ มณีเพชร ผ่าน 
12 เด็กหญิงชนิสรา ทองทา ผ่าน 
13 เด็กหญิงพัชรภร มนธีอินทรศักดิ์ ผ่าน 
14 เด็กหญิงชญาณ ีพิสัยพันธ์ ผ่าน 
15 เด็กหญิงเอวารินทร์ มานะดี ผ่าน 
16 เด็กหญิงภัคธีมา จารุพงษ์ทวิช ผ่าน 
17 เด็กหญิงอุษพร ฐิติรัตน์สานนท์ ผ่าน 
18 เด็กหญิงนวลลดา ภูมิสะอาด ผ่าน 
19 เด็กชายภพบดินทร์ ทัศคร ผ่าน 
20 เด็กหญิงปุณิกา วรสกุลกาญจน์ ผ่าน 
21 เด็กหญิงพัทธนันท ์อนงค์รักษ์ ผ่าน 
22 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองประดิษฐ์ ผ่าน 
23 เด็กชายวชิรวิทย์  ภักดีสวัสดิ์ ผ่าน 
24 เด็กชายนฤเทพ วงคะแสง ผ่าน 
25 เด็กชายนันทพัทธ์ สืบสาย ผ่าน 
26 เด็กชายบวรวิชญ์ ชาร ี ผ่าน 
27 เด็กหญิงกชพร บัวศิลา ผ่าน 
28 เด็กหญิงปวีณ์สุฏา ทองสมบัติ ผ่าน 
29 เด็กชายธรรมนาถ ถาวร ผ่าน 
30 เด็กชายชวิน ศรีบุญวงษ์ ผ่าน 
31 เด็กชายธนภัทร อุดมลาภ ผ่าน 
32 เด็กชายศุภโชค สุทธหลวง ผ่าน 
33 เด็กหญิงชมฤทัย ชีวะค านวณ ผ่าน 
34 เด็กหญิงชื่นกมล ชีวะค านวณ ผ่าน 
35 เด็กชายสรวิชญ์ หวังธ ารงวงศ์ ผ่าน 
36 เด็กชายกวีวัฒน์ แพนพา ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 1 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
37 เด็กหญิงวชิมิฬา  ไชยมาศ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 2 
38 เด็กหญิงณัฐนรี รอบรู้ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 3 
39 เดก็ชายนราวิชญ์  ทองวิเศษ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 4 
40 เด็กหญิงอภิชญา สิงหเสนา ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 5 
41 เด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 6 
42 เด็กหญิงกัลย์กมล เลิศธนะแสงธรรม ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 7 
43 เด็กชายวงศกร จูฑะประชากุล ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 8 
44 เด็กชายทิพสาร มากไธสง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 9 
45 เด็กชายนารเมธ ละมุนเมือง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 10 
46 เด็กชายวรภาศ จูฑะประชากุล ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 11 
47 เด็กหญิงนรินทร์ธร จันทร์อัมพร ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 12 
48 เด็กชายปรวัฒน์ อานไธสง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 13 
49 เด็กชายธิติ เขียวสวัสดิ์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 14 
50 เด็กชายภัทรดนัย มะวงศูรณ์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 15 
51 เด็กหญิงกวิสรา หาญชนะวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 16 
52 เด็กชายธนพล แก้วมุกข์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 17 
53 เด็กชายพรสวรรค์ ชิยางคะบุตร ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 18 
54 เด็กหญิงอัลมา ม่าจจอ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 19 
55 เด็กชายทยากร สุวรรณทอง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 20 
56 เด็กชายสิทธศักดิ ์งาสุวรรณ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 21 
57 เด็กชายปัญญธารา รามจันทร์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 22 
58 เด็กชายปิยกรณ ์ตุ่มทอง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 23 
59 เด็กหญิงอรวรรยา อภิชนกิจ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 24 
60 เด็กชายจิรานนท์ นามวงค์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 25 
61 เด็กชายธนกร จิรทัตพร ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 26 
62 เด็กหญิงเวลา บุตรจันทร์ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 27 



-๕- 

๓. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา อุดม ผ่าน 
2 เด็กหญิงเตชินี เอ่ิง ผ่าน 
3 เด็กหญิงปาลิกา นวลศรี ผ่าน 
4 เด็กหญิงเบญญาภา นวลศรี ผ่าน 
5 เด็กชายภคิน เพชรสังหาร ผ่าน 
6 เด็กหญิงกิรติญาภัทร คงสมบัติ ผ่าน 
7 เด็กหญิงปัณณ์ มนูกูล ผ่าน 
8 เด็กหญิงพรกนก พิมพ์ศรี ผ่าน 
9 เด็กชายนนท์ จันทศรี ผ่าน 

10 เด็กชายณัฐวรรธน์ ไชยศรี ผ่าน 
11 เด็กหญิงธนัชชญาน์ อุดมลาภ ผ่าน 
12 เด็กหญิงชนกนันท์ จันทะมูล ผ่าน 
13 เด็กชายธีภพ วรรักษ์ ผ่าน 
14 เด็กหญิงศรัณย์พร ทองล้วน ผ่าน 
15 เด็กชายอังคาร อันทะวงษา ผ่าน 
16 เด็กชายณฐชนก นิลนนท์ ผ่าน 
17 เด็กหญิงปาณิสรา รัตนะ ผ่าน 
18 เด็กชายศุภณัฐ คนใหญ่ ผ่าน 
19 เด็กหญิงณิชาภา พันธวัชโภคิน ผ่าน 
20 เด็กหญิงพิชญาภา ปัณณราช ผ่าน 
21 เด็กหญิงแพรวขวัญ เฮ้งศรีวณิชกุล ผ่าน 
22 เด็กชายพรมภัสร์ สอนผา ผ่าน 
23 เด็กชายโพธิธรรม สุวรรณชัยรบ ผ่าน 
24 เด็กชายปฐพี ห้าวหาญ ผ่าน 
25 เด็กชายณพัทร เลิศล้ า ผ่าน 
26 เด็กชายรชต ขันเดช ผ่าน 
27 เด็กหญิงวรวรัญจ์ ภาระโข ผ่าน 
28 เด็กหญิงปวรฉัตร พงษ์นฤนาถ ผ่าน 
29 เด็กชายรชต บรรจงชีพ ผ่าน 
30 เด็กชายณัฏฐ์ นัชธนรเศรษฐฺ์ ผ่าน 
31 เด็กหญิงธนัฏฐา ท้าวเนาว์ ผ่าน 
32 เด็กชายพศวีร์ เอกตาแสง ผ่าน 
33 เด็กชายธีรภัทร อุดรเขตต์ ผ่าน 
34 เด็กชายวีระวัฒน์ธะ ภูมิโคกรักษ์ ผ่าน 
35 เด็กชายพีรวิทย์ ประสาร ผ่าน 
36 เด็กชายธรนินทร์ ธระเสนา ผ่าน 



-๖- 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
37 เด็กชายศรธรรม โชคพานิชย์ ผ่าน 
38 เด็กชายชยากร ถาวรโชติ ผ่าน 
39 เด็กหญิงณัฐรดา กมลหรรษา ผ่าน 
40 เด็กหญิงตาวชาธร บัวนาค ผ่าน 
41 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรัตถ์พงศ์สุข ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 1 
42 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีไดรเรือง ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 2 
43 เด็กหญิงปูริดา  ช านาญ ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 3 
44 เด็กชายบรรณวัชร  สงวนศรี ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ 4 

 
 

การมอบตัว ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในแต่ละชั้นให้มามอบตัว ตามรายละเอียดดังนี้ 
ชั้นบริบาล ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๒๕ 
ชั้นอนุบาล ๑  ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๓๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๔๐  
ขอให้ผู้ ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับข้างต้นมามอบตัว ในวันเสาร์ที่  3 เมษายน ๒๕๖4              

เวลา ๐๙.๐๐– ๑๕.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารประถมศึกษาหลังใหม่ (อาคารไม้ ๒ ชั้น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี หากไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมนี้ผู้มามอบตัวขอให้น าหลักฐานมาเพ่ือ
ประกอบการมอบตัว  ดังต่อไปนี้ 

เอกสารใช้ส าหรับมอบตัว 
๑.  ใบรับรองแพทย์(สถานพยาบาลของรัฐบาล) จ านวน   ๑  ฉบับ 
     หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์น ามาเฉพาะกรณีนักเรียนที่มีโรคประจ าตัวหรือเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
๒.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว    จ านวน    ๑  รูป 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  จ านวน    ๑  ฉบับ 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา จ านวน   ๑  ฉบับ 

 เอกสารใช้ส าหรับรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
๕.  ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามใบสมัคร  จ านวน  3   ฉบับ  
      

การช าระเงิน ขอให้น าเงินมาช าระค่าบ ารุงการศึกษา ในวันมอบตัว ดังนี้     

ชั้น ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง

(กรณีผู้ปกครองใหม่) 
ค่าชุด 

บริบาล 11,9๘๐ บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

อนุบาล ๑   10,4๘๐  บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

ประถมศึกษา ๑   10,5๓๐  บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๗๐๐ บาท  
(เฉพาะเสื้อพละศึกษาและเสื้อผ้าไทย) 



-๗- 

 

ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4   วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

(ลงชื่อ)  
(รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

 
 
 
 
 
 

ใบมอบตัวนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล และประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

                  วันที่ ………... เดือน .....................................  พ.ศ. ........... 
ข้อมูลนักเรียน 

 

1. ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ.) ……………………………………………………..นามสกุล...............................................................................  
   Name 
(Master/Miss).........................................................................Surname………………………………………..……………………… 
   เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
2. เกิดวันที่ ........... เดือน ........................................... พ.ศ. .................. ที่โรงพยาบาล ................................................. 
ต าบล .............................. อ าเภอ ............................ จังหวดั ....................... เชื้อชาติ ............ ...... สัญชาติ .................... 
ศาสนา .................. หมู่เลือด .............. อายุ .......... ป ีน้ าหนัก ............. สว่นสูง .............. ความพิการ . ......................... 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ………..…… หมู่ที ่…...……… ชื่อหมู่บ้าน……….…..…………… ซอย ……..…...……….….…
ถนน………….…............…ต าบล……..………...…อ าเภอ..………...…………จังหวัด…..…….…..……รหัสไปรษณีย์……...........…… 
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขที่………..……หมู่ที…่...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย...................................
ถนน …….....……… ต าบล ................…...... อ าเภอ ........................... จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์.................. 
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ............................................. เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ................................... .................................. 
4. โรคประจ าตัว ........................................ แพ้ยา ...................................... แพ้อาหาร................... ................................. 
5. นักเรียนมีพ่ีน้องจ านวน ................ คน 
 ได้แก่ 1. ................................................................. อายุ .......... ปี สถานศึกษา .................................................  

2. ................................................................. อายุ .......... ปี สถานศึกษา.................................................. 
3. ................................................................ . อายุ ........... ป ีสถานศึกษา ................................................. 

ข้อมูลบิดา / มารดา 
6. บิดาชื่อ .............................................. นามสกุล ............. .............................. เชื้อชาติ ................ สัญชาติ ................. 
ศาสนา .................... (  ) มีชีวติอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .................................................... อาชีพ.............................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
สถานที่ท างาน ............................................. ต าบล ............................. อ าเภอ .........................  จังหวัด.......................... 
รายได้/เดือน .................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ...................................... (ที่ท างาน)....................... .................. 
7. มารดาชื่อ ...................................... นามสกุล ....................................... เชื้อชาติ ............... .. สัญชาติ ........................ 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา ................................................. อาชีพ ............................ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
สถานที่ท างาน ................................................... ต าบล .......................... อ าเภอ ....................... จังหวัด ........................  
รายได้/เดือน ................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ..................................... (ที่ท างาน) .......... ............................... 

 

ส าหรับติด 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 

รหัสมอบตัว............................. 
เลขประจ าตัว............................... 
เข้าเรียนชั้น.................................. 
ปีการศึกษา.................................. 



-๙- 

8. สถานภาพของบิดา มารดา   จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
9. กรณีฉุกเฉิกสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิทได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล)................................................................ .......... 
ที่อยู่ ....................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ............... ..................................................... 

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) 
10. ช่ือ ................................................... นามสกุล ................................................ เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น .................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา ................... อาชีพ .............................. รายได้/เดือน ................บาท 
อยู่บ้านเลขที…่……..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….….…….……ซอย.............................ถนน ……........................……….
ต าบล ...................………....... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์.......... ...............  
สถานที่ท างาน ............................................ ต าบล ............... .......... อ าเภอ .......................... จังหวัด .............................. 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน) .......................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................................... 

          ข้าพเจ้าขอให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะคอยว่ากล่าวตักเตือนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี  อยู่ในกฎข้อบังคับ  และระเบียบวินัย
ของโรงเรียน หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา  ซึ่งน ามาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน  ข้าพเจ้า
ยินดีที่จะรับเด็กออกจากโรงเรียนทันที  โดยไม่ติดใจที่จะด าเนินการกับโรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้นโดย 
 

  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางโรงเรียน  และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้  
กับทางโรงเรียนแล้ว หากเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้เรียนในโรงเรียนนี้จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกค่าธรรมเนียมคืนจากทางโรงเรียน 

 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ปกครอง 
     (………………….………………………………..) 

                                                           วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .............. 
 

 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบตัว 
     (………………….………………………………..) 

                                                            วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ............. 
เอกสารแนบ 
๑.  ใบรับรองแพทย์(สถานพยาบาลของรัฐบาล) จ านวน   ๑  ฉบับ 
     หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์น ามาเฉพาะกรณีนักเรียนที่มีโรคประจ าตัวหรือเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
๒.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว    จ านวน    ๑  รูป 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  จ านวน    ๑  ฉบับ 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา จ านวน   ๑  ฉบับ 

 เอกสารใช้ส าหรับรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
๕.  ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามใบสมัคร  จ านวน  3   ฉบับ  
     หมายเหตุ ยกเว้นระดับชั้นบริบาลไม่ต้องแนบ 

 
 



-๑๐- 

   
 

ใบสมัครสมาชิก 
ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
วันที่.................................................................... 

 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี ……….…ตรอก/...................................................... 
ซอย………………........……........ถนน…………......………..............…..ต าบล/แขวง……………………….......................................... 
อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด………….....……………รหัสไปรษณีย์…..............…………..โทรศัพท์…………..……………..……. 
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ ๑)………………………………...............…….............…ชั้น........................................................... 

     ๒)……………………………………............................…ชั้น........................................................... 
     ๓)……………………………………............................…ชั้น........................................................... 

โดยเกี่ยวข้องเป็น……………......(บิดา มารดา ลุง ป้า ฯลฯ) ของนักเรียน  ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 
และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงชมรม ดังนี้   
 ๑.  ค่าลงทะเบียน                         ๕๐        .บาท 
  ๒.  ค่าบ ารุงชมรมรายปี (๑๐๐ บาท)/หรือค่าบ ารุงชมรมตลอดชีพ (๓๐๐ บาท) ...........................บาท 
                      รวม...........................บาท 
 
 
                                                                 ลงชือ่…………………………………..ผูส้มัคร 
                                                                       (…………………………………..) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เฉพาะเจ้าหน้าที่   
                             ได้รับเงินค่าสมัคร  ดังนี้ 

๑.  ค่าลงทะเบียน   ๕๐  บาท 
๒.  ค่าบ ารุงชมรมรายปี/หรือค่าบ ารุงชมรมตลอดชีพ ...........................บาท 

                                   รวม...........................บาท 
           ยังไม่ได้รับเงิน 
 
       
       ลงชื่อ............................................... 
       (.......................................................) 
                  เจ้าหน้าที่การเงิน 

 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีทะเบียนสมาชิก................................. 


