เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………………………………………..
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. จำนวนที่รับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือหลักฐานแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ)
๒.๒ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๒.๓ ไม่จากัดอายุ
๒.๔ เป็นโสด
๒.๕ มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
๓. หลักฐำนกำรสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๓.๒ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว (จานวน ๓ รูป)
๓.๓ ทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ( ฉบับจริง พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ)
๓.๔ หลักฐานการสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( ฉบับจริง
พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ)

๒
๔. กำหนดวันรับใบสมัคร / วันสอบคัดเลือก / กำรประกำศผล / กำรรำยงำนตัว และมอบตัว
วัน เดือน ปี
๓ มกราคม ๒๕๖๑
ถึง
๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลำ
รำยกำร
สถำนที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - รับระเบียบการและ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิต
สมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(เว้นวันหยุดราชการ)

วัน เดือน ปี
เวลำ
รำยกำร
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๕ น. - สอบคัดเลือก
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - ประกาศผลสอบ

๑ เมษายน ๒๕๖๑

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - รายงานตัวและ
มอบตัว พร้อม
ชาระค่าเล่าเรียน

สถำนที่
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ
www.satit.lru.ac.th
อาคารสาธิต ๒
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ
www.satit.lru.ac.th
หอประชุมโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๕. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ ๒๐๐ บำท
๖. วิชำที่สอบ มีรำยละเอียดดังนี้
เวลำ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๕– ๑๒.๐๕ น.
พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๕ - ๑๖.๐๕ น.
รวม

วิชำที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

หมำยเหตุ
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาชั้น ป.๔-๖
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาชั้น ป.๔-๖

คะแนน
๕๐
๕๐

วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาชั้น ป.๔-๖
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาชั้น ป.๔-๖

๕๐
๕๐
๒๐๐

๓

๗. กำรประกำศผลกำรสอบ / กำรรำยงำนตัว / กำรมอบตัว
๗.๑ การประกาศผลการสอบและการรายงานตัว
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนลาดับที่ ๑ – ๓๐ โดยใช้ผลรวมของคะแนนทุกวิชา เป็นผู้ได้
สิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ หากนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แล้วไม่มา
รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้สารองมารายงานตัวแทนจนครบจานวนตามกาหนด
๗.๒ การมอบตัว
๗.๒.๑ ใบมอบตัวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๗.๒.๒ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนและชื่อบิดามารดา (ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ)
๗.๒.๓ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป

๘. ประกำศเพิ่มเติมและเงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ รับการคัดเลือก ต้องติดตามประกาศหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจมี
ขึ้นในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนานักเรียน โดยติดตามประกาศได้ที่
ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และทางเว็ปไซต์ www.satit.lru.ac.th หากไม่
ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและเข้าเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรางกูร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔

ปฏิทินกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
รำยกำร
รับระเบียบการและรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก

วัน
๓ มกราคม ๒๕๖๑
ถึง
๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สอบคัดเลือก

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลสอบคัดเลือก

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

รายงานตัว มอบตัว และชาระเงิน
ค่าเล่าเรียน
แจ้งรับหรือสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปี

๑ เมษายน ๒๕๖๑

เตรียมความพร้อม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๗ – ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สถำนที่
เวลำ
ห้องธุรการโรงเรียนสาธิต ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
ป้ายประชาสัมพันธ์
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย หรือ
www.satit.lru.ac.th
อาคารสาธิต ๒
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๕ น.
ป้ายประชาสัมพันธ์
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย หรือ
www.satit.lru.ac.th
หอประชุมโรงเรียนสาธิต ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อาคารสาธิต ๒

๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๕

เปิดภำคเรียน ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑

