เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................

โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จะเปิ ด รับ สมัค รนั ก เรียนเพื่ อ เข้ าศึ กษาในระดั บ บริบ าล
อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับชั้น อายุ
จานวนที่ประกาศรับ คุณ สมบัติของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร กาหนดการรับสมัคร และการคัดเลือกของ
แต่ละระดับชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. จานวนและระดับชั้นที่เปิดรับ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น

บริบาล
อนุบาล ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๑
รวม

อายุนับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม๒๕๖๑/
คุณสมบัติ
๒ ปี
๓ ปี
๖ ปี

จานวน
ห้องเรียน/ห้องเรียนละ
(คน)
๒ ห้องๆ เรียนละ ๒๕
๒ ห้องๆ เรียนละ ๒๕
๒ ห้องๆ เรียนละ ๒๕

รวม
จานวนที่รับ
(คน)
๕๐
๕๐
๕๐
๑๕๐

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ อายุของผู้สมัคร
ชั้นบริบาล
อายุ ๒ ปี นับถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชั้นอนุบาล
อายุ ๓ ปี นับถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุ ๖ ปี นับถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.๒ สุขภาพอนามัยแข็งแรง
๒.๓ ผู้ ป กครองมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะดู แ ลด้ านความประพฤติ สามารถอุ ป การะด้ า นการศึ ก ษาและ
ค่าใช้จ่าย ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓.๒ สาเนาใบสูติบัตร
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ

๒
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา/ผู้ปกครอง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาบัตรประชาชน บิดา - มารดา/ผู้ปกครอง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน/บิดา/มารดา จานวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
๓.๗ สาเนาสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ/การฉีดวัคซีน จานวน ๑ ชุด
๓.๘ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๓.๙ รูปถ่ายบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓.๑๐ ใบรับรองการเป็นนักเรียนว่ากาลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๓ (กรณีนักเรียนสมัครเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑)
๔. การสมัคร
ผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.satit.lru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการ
สมัครและคุณสมบัติของนักเรียนให้ถูกต้องและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามที่
กาหนดในข้อ ๓ พร้อมเงิน ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ที่ ห้ องธุรการโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เลย
ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หรือ www.satit.lru.ac.th วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖. กาหนดการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
ชั้นบริบาล วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ประเมินจากอายุ
พัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ อาคารบริบาลและสนามเด็กเล่น
ชั้นอนุบาล ๑ วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ประเมินจากอายุ
พัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ณ ห้องเรียนอนุบาลและสนามเด็กเล่น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ วัน อาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ประเมินจากอายุ พัฒนาการทางร่างกาย ทดสอบความพร้อมทางภาษา คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ทักษะ
ทางสังคม และการสัมภาษณ์นักเรียน ณ ห้องเรียนประถมศึกษา
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคั ด เลื อ กวั น จั น ทร์ ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๖๑ ที่ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ www.satit.lru.ac.th

๓
๘. กาหนดรายงานตัว
กาหนดการรายงานตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวและ
ชาระค่าธรรมเนีย มการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวัน เสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรางกูร )
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

