ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ (กรณีพิเศษโดยมีเงือ่ นไข)
----------------------------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี กำหนดการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 (กรณีพิเศษโดยเงื่อนไข) ดังนี้
๑) ภาคเรียนที่ 1/2564 จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน ประกอบด้วยค่าเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน
และอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 600 บาท
2) ภาคเรี ย นที่ 2/2564 จะไม่ ได้ รั บ เงิน สนั บ สนุ น ประกอบด้ ว ยค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น จำนวน
100 บาท
3) ภาคเรี ย นที่ 1/256 5 จะไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ประกอบด้ ว ยค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 600 บาท
๑. จำนวนและอายุที่รับสมัคร
ชั้นอนุบาล ๑
จำนวน 16 คน
อายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
หมายเหตุ การนับอายุ นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
๑) ผู้สมัครต้องมีอายุครบตามที่กำหนด
๒) ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๓) มีความประพฤติดี
๔) มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ อุปการะด้านการศึกษาและการปฏิบั ติตามระเบียบของ
โรงเรียน
๓. การคัดเลือก
1) ชั้นอนุบาล ๑ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ ทุกคนต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากความพร้อม ตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
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
สัดส่วนคะแนนจากวันประเมินความพร้อม
๑) ผลการประเมินความพร้อมนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒) ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๒๐

~๒~

๔. วัน และสถานที่รับสมัคร
รับ สมัครระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องธุรการ อาคารมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๑๐๔๐-๕๙ ต่อ ๕๘๐๖
๕. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
การสมัครผู้ปกครองต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (เวลาราชการ) 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
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ให้ ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ในวั น เสาร์ ที่ 24 เมษายน ๒๕๖๔
ณ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข องโรงเรี ย น และทางเว็ บ ไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๗. กำหนดวันประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือก และเกณฑ์ในการคัดเลือก
กำหนดวันประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ ห้องอนุบาล ๑
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมาถึงสถานทีป่ ระเมินก่อนเวลา ๓๐ นาที และนำใบเสร็จเงินค่าสมัครมา
แสดงตัวตนในวันประเมิน
๘. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 17.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเว็บไซต์ satit.udru.ac.th และทาง facebook fanpage :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๙. กำหนดการรายงานตัว
รายงานตัว วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

~๓~

๑๐. ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว
ระดับชั้น
ค่าบำรุงการศึกษา
อนุบาล ๑

๑๐,๔๘๐ บาท

ค่าเครื่องแบบ

ค่าสมัครชมรมผู้ปกครอง

๓,๐๐๐ บาท

๓๕๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย์ศิริพร พัสดร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

