
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม ่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับบริบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จะเปิดรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะเข้าเรียน  
จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  โดยมีอายุดังนี ้

 1.1  ช้ันบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ท่ีมีอายุ 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2561) 
 1.2  ช้ันอนุบาล1 รับเด็กชาย-หญิง ท่ีมีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2560) 
 1.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 รับเด็กชาย–หญิง ท่ีมีอายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563                                   
(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2557) 

2.  การรับสมัคร  

รายการ ห้อง GrapeSEED ห้องปกติ 
รับสมัคร 9 ธันวาคม 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 6 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 12 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์  2563 
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ 15 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์  2563 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้าเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2563 4 มีนาคม 2563 
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

19 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 4 – 7 มีนาคม  2563 

ปฐมนิเทศ 29 กุมภาพันธ์ 2563 7 มีนาคม 2563 
รับสมัคร  ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น.  เว้นวนัหยุดราชการ  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
การรายงานตัว  ตามวันท่ีก าหนด หากเกินก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกล าดับส ารองทดแทน                 

3. หลักฐานท่ีต้องน ามาในวันสมัคร 
 3.1   สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมส าเนา **     จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2   ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือเด็กฉบับจริงพร้อมส าเนา **    จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา     จ านวน 1 ฉบับ 
     3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดา     จ านวน 1 ฉบับ 
 3.5   รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว       จ านวน 1 รูป 
 3.6   ค่าสมัคร        จ านวน 150 บาท 
 3.7  กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมส าเนาด้วย 
  **เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับส าเนา         
ให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือช่ือก ากับด้วย** 
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4.  จ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าเรียน รวมท้ังสิน้ 195 คน แยกเป็น 
 4.1  ช้ันบริบาล                จ านวน  25  คน 
 4.2  ช้ันอนุบาล            จ านวน  84  คน 
  4.2.1  ช้ันอนุบาล 1      จ านวน  60  คน 
  4.2.2  ช้ันอนุบาล 1 ห้องเรียน GrapeSEED   จ านวน  20  คน 
  4.2.3  ช้ันอนุบาล 2 ห้องเรียน GrapeSEED   จ านวน   4   คน 
    4.3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1         จ านวน  86 คน 
  4.3.1  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1     จ านวน  70 คน 
  4.3.2  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน GrapeSEED   จ านวน  16 คน 

5.  การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน 
 5.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาท าใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  
 5.2  ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 
 5.3  ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  หมายเหตุ  ไม่ต้องน าเด็กมาในวันมอบตัว 

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 
ระดับ 

บริบาล อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
1 8,700 7,700 8,000 
2 8,000 7,000 7,800 

 *ห้องเรียน GrapeSEED ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

7.  เครื่องแต่งกาย 
      ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามคู่มือการปฐมนิเทศของโรงเรียนฯ 

8.  การเปิด - ปิดภาคเรียน 
 ปีการศึกษา 2563 มี 2 ภาคเรียน โดยจะเปิด - ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน   
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดวันจันทร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
 **ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  โทร.  044-611221 ต่อ 1802 , 082-9463556 

Line ID : bru.ds                                                                                                                                  
Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
GrapeSEED Thailand.com  
 


