รหัสประจําตัวสอบ (๑๐ หลัก).......................................................
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

เอกสารรับมอบตัว ม.๑/๒๕๖๒







..........................
ไมมีคูขนาน
คูขนาน ๑ วิชา
คูขนาน ๒ วิชา
คูขนาน ๓ วิชา

ชื่อนักเรียน………………………..……………นามสกุล………………………..……………รหัสประจําตัว……………..
เอกสารหมายเลข ๑

แบบแสดงขั้นตอนและการผานขั้นตอนตาง ๆ

เอกสารหมายเลข ๒ก, ๒ข
เอกสารหมายเลข ๓

ใบสัญญามอบตัวนักเรียน
แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน

เอกสารหมายเลข ๕

ใบสมั ค รสมาชิ ก สมาคมผู ป กครองและครู โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง

เอกสารหมายเลข ๖ก

เอกสารการชําระเงิน ค าแบบเรียน คาเครื่องแบบนัก เรีย นและอุ ปกรณก ารเรีย น
(สําหรับผูปกครองนักเรียน)

เอกสารหมายเลข ๖ข

ใบสั่งซื้อแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน

เอกสารหมายเลข ๖ค

แบบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน

เอกสารหมายเลข ๗

การใชสิทธิ์โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ

เอกสารหมายเลข ๘ก, ๘ข

เอกสารฝายกิจการนักเรียน

เอกสารหมายเลข ๙

กําหนดการเขาคายเตรียมความพรอม จะแจงใหทราบภายหลัง

เอกสารที่ผูปกครองไดรับหลังเสร็จสิ้นการมอบตัว
๑. ใบเสร็จรับเงินตามรายการตาง ๆ ที่ชําระ
๒. เอกสารหมายเลข ๒ข

(ใบสัญญามอบตัวนักเรียน) สวนที่ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน

๓. เอกสารหมายเลข ๖ก

(เอกสารการชําระเงินคาแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียน) สําหรับ
ผูปกครองนักเรียน

๔. เอกสารหมายเลข ๘ข

(เอกสารฝายกิจการนักเรียน) สวนที่ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน

๕. เอกสารหมายเลข ๙

(กําหนดการเขาคายเตรียมความพรอม และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม ม.๑)

เอกสารหมายเลข ๑

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
แบบแสดงการผานขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
*************************************************************************************************************
ชื่อนักเรียน…………………….……………..………. นามสกุล…………………………………..……… รหัสประจําตัว……….….…………
ขั้นตอนที่
๑

สถานที่

ตามหองที่ระบุไว (อาคาร DS๑)

๒

๓
๔

รายการ
นักเรียนพรอมผูปกครองรายงานตัว รับ/เอกสารการมอบตัว
เขียน/กรอกขอมูลลงในเอกสารทุกรายการใหเรียบรอยดวยตัวบรรจง
ตรวจหลักฐาน
 สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.๑) จํานวน ๑ ชุด

ลงชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

๑
๒

 รูปถาย ๑” x ๑ ” จํานวน ๑ รูป








สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน
สําเนาทะเบียนบานของบิดา
สําเนาทะเบียนบานของมารดา
จํานวนอยางละ ๑ ชุด
สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา
สําเนาบัตรประชาชนของมารดา
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และอื่น ๆ (ถามี)
[ ] นักเรียน [ ] บิดา [ ] มารดา
 ใบรับรองแพทย
 สูติบัตร

หองประชุม
ออกรหัสประจําตัวนักเรียน
ชั้น ๒ DS1
หองประชุม ชําระเงินคาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู
ชั้น ๒ DS1 ชําระเงินคาธรรมเนียมการเรียน
ชําระเงินคาเสื้อผา หนังสือ – อุปกรณ คาประกันอุบัติเหตุ
เก็บหลักฐาน
๑. เอกสารหมายเลข ๑ (แบบแสดงขั้นตอนการมอบตัว)
๒. เอกสารหมายเลข ๒ ก (ใบสัญญามอบตัวนักเรียน)
เก็บเอกสารเฉพาะฝายวิชาการ
๓. เอกสารหมายเลข ๓ (แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน)
๔. เอกสารหมายเลข ๘ก (เอกสารฝายกิจการนักเรียน)
เก็บเอกสารเฉพาะฝายกิจการนักเรียน
๕. เอกสารจากขั้นตอนที่ ๒ (การตรวจหลักฐาน)
หมายเหตุ
๑. ใหปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด และครบทุกขั้นตอน (แตละขั้นตอนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการประจําขั้นตอน)
๒. ถาขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือวาการมอบตัวไมสมบูรณโรงเรียนจะถือวานักเรียนยังไมไดลงทะเบียนเรียนและจะไม
พิมพรายชื่อนักเรียนในบัญชีรายชื่อนักเรียน

รหัสประจําตัวนักเรียน ............................
เจาหนาที่กรอก

เอกสารหมายเลข ๒ ก

สวนนี้ฝายวิชาการเก็บไวเปนหลักฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใบสัญญามอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่......๑...... ปการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...............
ขาพเจา (ระบุ นาย / นาง / น.ส. / ยศ)...........................................................................................เกี่ยวของเปน....................................
ซึ่งเปนผูปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว...................................................................................................................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่...........ปการศึกษา ................... โดยชอบธรรม ขอทําใบมอบตัวและใหคําสัญญาไวตอรองคณบดีและ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจา จะดูแลเอาใจใส ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว...................................................................................................
๑.๑ ในดานการเรียนอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑.๒ จะดูแลเอาใจใสนักเรียนใหประพฤติตนตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกประการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดขึ้นทุกครั้ง
ขอ ๓. ขาพเจา ยินดีสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
โดยเฉพาะการเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอ ๔. ขาพเจา ยินดีสนับสนุนคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคาธรรมเนียมพิเศษตามที่ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด จนกวานักเรียนจะสําเร็จการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอ ๕. ขาพเจายินยอมให ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว..................................................................................................เรียนซ้ํา
ชั้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ําชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกรณีที่ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว............................................................... มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดป ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ......๑....... ปการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ํากวา “๑” หรือสอบผานเกณฑการประเมินในแตละ
รายวิชาไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๒
ขอ ๖. ถาขาพเจาไมสามารถที่จะปฏิบัติตามขอ ๑ - ๕ ได ขาพเจายินดีใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงพิจารณาตามแต
จะเห็นสมควรโดยไมมีขอ ตอรอง โตแยง หรือขัดขืนใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๗. ข า พเจ า ในฐานะผู ป กครองและนั ก เรี ย นเข า ใจตรงกั น แลว ว า โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ทยาลั ย รามคํ า แหงเป น เสมื อ น
หองปฏิบัติการทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มิใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูปกครองจึงยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือที่ดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย
การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการสั่งการตามระเบียบใดๆ ใหถือเปนที่สิ้นสุดและชอบดวยกฎหมาย ผูปกครองหรือนักเรีย นหรือ
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจจะนําไปฟองรองหรือเรียกรองในทางใด ๆ มิไดทุกกรณี
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ผูปกครอง (ผูใหสัญญา)

(ผูชว ยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รหัสประจําตัวนักเรียน ............................
เจาหนาที่กรอก

เอกสารหมายเลข ๒ ข
สวนนี้ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใบสัญญามอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .....๑...... ปการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันที่.........เดือน..................................พ.ศ.............
ขาพเจา (ระบุ นาย / นาง / น.ส. / ยศ)..............................................................................................เกี่ยวของเปน...............................
ซึ่งเปนผูปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว.................................................................................................................................
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่...........ปการศึกษา ................... โดยชอบธรรม ขอทําใบมอบตัว และใหคํา สัญญาไวตอรองคณบดีและ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจา จะดูแลเอาใจใส ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว..........................................................................................................
๑.๑ ในดานการเรียนอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑.๒ จะดูแลเอาใจใสนักเรียนใหประพฤติตนตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกประการ
ขอ ๒. ขาพเจา จะสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดขึ้นทุกครั้ง
ขอ ๓. ขาพเจา ยินดีสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสว นรวม
โดยเฉพาะการเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอ ๔. ขาพเจา ยินดีสนับสนุนคาธรรมเนี ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคาธรรมเนียมพิเศษตามที่ โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด จนกวานักเรียนจะสําเร็จการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอ ๕. ขาพเจายินยอมให ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว..........................................................................................เรียนซ้ําชั้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ําชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกรณีที่ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว....................................................................... มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดป ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ......๑....... ปการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ํากวา “๑” หรือสอบผานเกณฑการประเมินในแต
ละรายวิชาไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๒
ขอ ๖. ถาขาพเจาไมสามารถที่จะปฏิบัติตามขอ ๑ - ๕ ได ขาพเจายินดีใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงพิจารณาตามแต
จะเห็นสมควรโดยไมมีขอตอรอง โตแยง หรือขัดขืนใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๗. ข า พเจ า ในฐานะผู ป กครองและนั ก เรี ย นเข า ใจตรงกั น แล ว ว า โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงเป น เสมื อ น
หองปฏิบัติการทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มิใชสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ผูปกครองจึงยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือที่ดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย
การวินิจฉัยชี้ข าด หรือการสั่งการตามระเบียบใดๆ ใหถือเปนที่สิ้นสุดและชอบดวยกฎหมาย ผูปกครองหรือนักเรีย นหรือ
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจจะนําไปฟองรองหรือเรียกรองในทางใด ๆ มิไดทุกกรณี
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ผูปกครอง (ผูใหสัญญา)
(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา)
รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รหัสประจําตัวนักเรียน ............................
เจาหนาที่กรอก

เอกสารหมายเลข ๓
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

ติดรูปถาย

๑” x ๑

๑
”
๒

๑. ขอมูลนักเรียน
๑.

ชื่อ – นามสกุล
ชื่อภาษาไทย ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว……………………….……........นามสกุล………………….……………….ชื่อเลน……………
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ) ………………..…………………….…….………………………………………………………..
๒. โรคประจําตัว……………………………………………………กลุมเลือด………………แพยา(ถามี)……………………………………..…………..
๓. เขาเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่……………เดือน………………………พ.ศ..…………………..
๔. กอนเขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรียนจบชั้น…………………………ปการศึกษา………………………..
๕. จากโรงเรียน………………………....…..……….…………………………………..………………….จังหวัด………...…..…….…....…………………
๖. เกิดวันที่……………เดือน…………………………พ.ศ…………… ปจจุบันอายุ…………..ป…………….เดือน
๗. สัญชาติ…………………………….. เชื้อชาติ…………………………………. ศาสนา.………………………………
๘. เลขประจําตัวประชาชน…………………………………..………………………Email Address…………………………….........................
๙. สถานที่เกิด/โรงพยาบาล.................................... ตําบล………...…..…….…....อําเภอ………...…..…….….จังหวัด………...…..…….
๑๐. เปนบุตรคนที…่ …………ของครอบครัว
มีพี่ชาย…………………….คน
มีพี่สาว………………………คน
มีนองชาย…………………คน
มีนองสาว…………………..คน
๑๑. หลักฐานที่นํามามอบตัว  รูปถายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ๑ รูป
 สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.๑)
 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน  ของบิดา และ  ของมารดา
 สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  ของบิดา และ  ของมารดา
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของ [ ] นักเรียน [ ] บิดา [ ] มารดา (ถามี)
 ใบรับรองแพทย
 สูติบัตร
๑๒. ที่อยูปจจุบัน เลขที่……..…หมูบาน………………….….….….…….ซอย…………….………….…..…….ถนน……………………….………….
แขวง………………….….….….…….เขต………………….….….….…….จังหวัด………………….….….….…….รหัสไปรษณีย………………....
โทรศัพท……………………….….……….….โทรสาร……………………….….……….….โทรศัพทเคลื่อนที่……………………….….……….….
๑๓. ปจจุบันอาศัยอยูกับ  บิดา – มารดา  บิดา  มารดา  ผูปกครองที่ไมบิดามารดา
๑๔. การเดินทางมาโรงเรียนและกลับบาน
มาโรงเรียน  โดยตนเอง  มีคนสง (ระบุชื่อผูสง…………………………………..………)เกี่ยวของเปน…………..……….
 รถประจําทาง (สายที่…………)  รถยนตสวนตัว  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………
กลับบานโดย  โดยตนเอง  มีคนรับ (ระบุชื่อผูสง…………………………………..………)เกี่ยวของเปน…………..……….
 รถประจําทาง (สายที่…………)  รถยนตสวนตัว  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………

ตอหนา /๒

๒. ขอมูลบิดา
๑๕. ชื่อบิดา (ถาเปนทหาร/ตํารวจ ระบุยศดวย/นาย) …………………………………….…......…นามสกุล…………………………..…………
ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ)……………………………………….…………………………………………………………
๑๖. สถานภาพ
 ยังมีชีวิตอยู
 ถึงแกกรรม
 หยากับมารดาของนักเรียน
 แยกกันอยู
 ไมไดจดทะเบียนสมรส  ติดตอไมได
๑๗. จบการศึกษา.............................. อาชีพ................................... ตําแหนง...........................รายไดเดือนละ…………….……บาท
๑๘. สถานที่ทํางาน………………………….………………….เลขที่……..…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตําบล……………….….…..…….
เขต/อําเภอ……………….….…..…….จังหวัด……………….….…..…….รหัสไปรษณีย………….….โทรศัพท……………….….…..…………
๑๙. ทีอ่ ยูปจจุบัน เลขที่….……หมูบาน……………………….ซอย………………………ถนน…………………………แขวง…………………………
เขต……….……………………จังหวัด…………………….………รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพทบาน…………………………..............
โทรศัพทเคลื่อนที่…………………………..............
๒๐. เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ศาสนา……..…………… สัญชาติ…….…………… เชื้อชาติ………………
๓. ขอมูลมารดา
๒๑. ชื่อมารดา (ถาเปนทหาร/ตํารวจ ระบุยศดวย/นางสาว/นาง) ………………………………….นามสกุล…………………………..………
ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ)………………………………………………………………………………….……………….
๒๒. สถานภาพ
 ยังมีชีวิตอยู
 ถึงแกกรรม
 หยากับบิดาของนักเรียน
 แยกกันอยู
 ไมไดจดทะเบียนสมรส  ติดตอไมได
๒๓. จบการศึกษา..............................อาชีพ............................ ตําแหนง.............................. รายไดเดือนละ………………………บาท
๒๔. สถานที่ทํางาน………………………….………………….เลขที่……..…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตําบล……………….….…..…….
เขต/อําเภอ……………….….…..…….จังหวัด……………….….…..…….รหัสไปรษณีย………….….โทรศัพท……………….….…..…………
๒๕. ที่อยูปจจุบัน เลขที่………หมูบาน…………………….ซอย………………………ถนน……………………………แขวง…………………………
เขต………………….…………จังหวัด………………….…………รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพทบาน……………………..……………
โทรศัพทเคลื่อนที่…………………….…….…..…….
๒๖. เลขประจําตัวประชาชน......................................................ศาสนา……..…………… สัญชาติ………………… เชื้อชาติ………………
๔. ขอมูลของผูปกครองที่ดูแลอุปการะนักเรียน (ที่ไมใชบิดา – มารดา) กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดา – มารดา
๒๗. ชื่อ…………………………………….………นามสกุล…………………………………….………เกี่ยวของเปน…….……..………..ของนักเรียน
๒๘. อาชีพ………………………………….….………ตําแหนง…………………………………….………รายไดเดือนละ…………………………..บาท
๒๙. สถานที่ทํางาน………………………….………………….เลขที่……..…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตําบล……………….….…..…….
เขต/อําเภอ……………….….…..…….จังหวัด…………….….…..…….รหัสไปรษณีย……...……โทรศัพทที่ทํางาน……………….….…..…
โทรศัพทบาน …………………….….……..……. โทรศัพทเคลื่อนที่…………………….…….…..…….
๓๐. ที่อยูปจจุบัน เลขที่………หมูบาน……………………………….……….ซอย…………………ถนน……………………แขวง……………………
เขต………………….จังหวัด……...................รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพทบาน…………………………..…
โทรศัพทเคลื่อนที่…………………….………

ลงชื่อ…………………………………….นักเรียน
…………/………………./…………

ลงชื่อ……………………………………..ผูปกครอง
…………/………………./…………

รหัสประจําตัวนักเรียน ............................
เจาหนาที่กรอก

เอกสารหมายเลข ๕

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เขียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรียน นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...........................................สกุล...............................อายุ .............ป
มีความสัมพันธกับนักเรียนคือเปน
□ บิดา – มารดา
□ ผูปกครอง
เปนผูปกครองนักเรียนชื่อ ด.ญ./ด.ช.................................................................................ชั้น........................
รหัสประจําตัว...................................สถานที่ติดตอไดเลขที่.................ซอย/หมูบาน.....................................
ถนน.....................................................แขวง..............................................เขต.............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................ E-mail........................................................
โทรศัพท (บาน).......................................................โทรศัพท (มือถือ)...........................................................
สถานที่ทํางาน.....................................................................................ตําแหนง.............................................
มีบุตร/ธิดา ที่กําลังศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง..........คน คือ
๑...........................................................กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่……….รหัสประจําตัว…………………
๒...........................................................กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่……….รหัสประจําตัว…………………
๓...........................................................กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่……….รหัสประจําตัว…………………
สนใจมีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียน
□
□

เปนกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ
เปนเครือขายผูปกครองสัมพันธ

ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
วันที่ ......./............................./ ๒๕๖๒

เอกสารหมายเลข ๖ ก
(สําหรับผูปกครองนักเรียน)

เอกสารการชําระเงินคาแบบเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน
และคาประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจําปการศึกษา 2562
การชําระเงิน อาคาร DS 1 ชั้น 2
นักเรียน ชั้น ม.1

หญิง

คาแบบเรียน
เครื่องแบบนักเรียน, ชุดลูกเสือ / เนตรนารี
ชุดพละและอุปกรณการเรียน
คาประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ
รวมจายทั้งหมด
รายการสินคา
1. กระเปาเป
2. กระเปาเคียง
3. สมุดปกออน
4. สมุดปกแข็ง
5. สมุดรายงาน
6. แฟมเอกสาร F4
7. กระดาษ A4 (40 แผน)
8. ยางลบซากุระ XRFW60
9. สกอตเทปใส 3M
10. ไมโปรเทคเตอร
11. กระเปาใสเครื่องเขียน Satitram
12. ปากกา DSRU
13. น้ํายาลบคําผิด Pentel ZL102
14. ดินสอกด DSRU
15. ไสดินสอ Staedtler 2B
16. กาวแทง UHU 21 กรัม
17. หมวกเนตรนารี
18. สายเข็มขัดหนังแท เนตรนารี
19. หัวเข็มขัดเนตรนารี ทองเหลือง
20. เข็มติดหมวก เนตรนารี
21. เข็มติดอก เนตรนารี
22. วอคเกิ้ล เนตรนารี
23. อินธนู เนตรนารี
24. ผาพันคอปราสาทใหญ
25. เชือกเงื่อนเนตรนารี
26. ถุงเทานักเรียน คารสัน 505-101
27. คอซอง ความยาว 25" - 27"
28. กระดุมคอซอง ชุบโครเมียม
29. สมาชิกสหกรณโรงเรียน
30. เสื้อพละ
31. กางเกงวอรม
32. ถุงนอน

3,000
3,700
3,400
500
10,600
หญิง
จํานวน
1 ใบ
1 ใบ
10 เลม
2 เลม
1 เลม
1 เลม
1 แพ็ค
1 กอน
1 มวน
1 อัน
1 ใบ
6 ดาม
1 ชิ้น
1 แทง
1 กลอง
1 ชิ้น
1 ใบ
1 เสน
1 อัน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 คู
1 ผืน
1 ชิ้น
5 คู
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 หุน
2 ตัว
1 ตัว
1 ชุด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายการสินคา
1. กระเปาเป
2. กระเปาเคียง
3. สมุดปกออน
4. สมุดปกแข็ง
5. สมุดรายงาน
6. แฟมเอกสาร F4
7. กระดาษ A4 (40 แผน)
8. ยางลบซากุระ XRFW60
9. สกอตเทปใส 3M
10. ไมโปรเทคเตอร
11. กระเปาใสเครื่องเขียน Satitram
12. ปากกา DSRU
13. น้ํายาลบคําผิด Pentel ZL102
14. ดินสอกด DSRU
15. ไสดินสอ Staedtler 2B
16. กาวแทง UHU 21 กรัม
17. หมวกลูกเสือ เบเลย
18. ชุดเข็มขัดลูกเสือ
19. ถุงเทาลูกเสือ คารสัน รุน 606A
20. เข็มติดหมวกลูกเสือ
21. พูลูกเสือเลือดหมู
22. วอคเกิ้ล ลูกเสือ
23. อินธนู ลูกเสือ
24. ผาพันคอปราสาทใหญ
25. เชือกเงื่อนลูกเสือ
26. ถุงเทานักเรียน คารสัน 505-101
27. สายเข็มขัดหนังแท
28. หัวเข็มขัดนักเรียน ชุบโครเมียม
29. สมาชิกสหกรณโรงเรียน
30. เสื้อพละ
31. ถุงนอน

ชาย
3,000
3,700
3,300
500
10,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ชาย
จํานวน
1 ใบ
1 ใบ
10 เลม
2 เลม
1 เลม
1 เลม
1 แพ็ค
1 กอน
1 มวน
1 อัน
1 ใบ
6 ดาม
1 ชิ้น
1 แทง
1 กลอง
1 ชิ้น
1 ใบ
1 เสน
1 คู
1 ชิ้น
1 คู
1 ชิ้น
1 คู
1 ผืน
1 ชิ้น
5 คู
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 หุน
2 ตัว
1 ชุด

เอกสารหมายเลข ๖ ข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใบสั่งซื้อแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน และคาประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขาพเจา ด.ช./ ด.ญ. /นาย /นางสาว............................................................................................................
รหัสประจําตัว.....................................ชั้น..........................ปการศึกษา.............๒๕๖๒............ไดชําระเงินทั้งหมดเปน
จํานวนเงิน.........................บาท (............................................................................)
ลงชื่อ.................................................. ผูจายเงิน
ลงชื่อ...................................................ผูรับเงิน
.........../.............../...............


เอกสารหมายเลข ๖ ข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใบเสร็จรับเงินแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน และคาประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ขาพเจา ด.ช./ ด.ญ. /นาย /นางสาว............................................................................................................
รหัสประจําตัว.....................................ชั้น...........................ปการศึกษา.............๒๕๖๒...........ไดชําระเงินทั้งหมดเปน
จํานวนเงิน..........................................บาท (...........................................................................)
รายการที่นักเรียนจะไดรบั
รายการสินคา

ลายมือชื่อผูจาย
สินคา

สถานที่
รับสินคา
หองโถง DS ๑

ลงชือ............................................... ผูจ้ ่ายเงิน

๒. ชุดพละและอุปกรณการเรียน

หองโถง DS ๑
หองสหกรณ

ลงชือ...............................................ผูร้ บั เงิน
.........../.............../...............

๓. แบบเรียน

หอง ๑๑๐๖

๑. เครื่องแบบนักเรียน ๓ ชุด
ลูกเสือหรือเนตรนารี ๑ ชุด

เอกสารหมายเลข ๖ ค

ม.ต้
ม.ต้นน

สําหรับโรงเรียน
หอง................

แบบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...๑....

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.....................................นามสกุล................................ชั้น ม....... /........ เลขที่............
เบอรโทรศัพท................................
เสื้อนักเรียน
กระโปรง/กางเกง
เสื้อลูกเสือ-เนตรนารี
กางเกงลูกเสือ/กระโปรงเนตรนารี

เบอร.............
ยาว.............เอว.............
เบอร.............
ยาว.............เอว.............

จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว

ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท

รวม.........................บาท (......................................................................)
(เขียนเปนตัวหนังสือ)
วันที่ส่งั ซื้อ ...............................
.........................................................
วันที่รับ ................................

ฝายสวัสดิการ

…….…………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………

เอกสารหมายเลข ๖ ค

ม.ต้น

สําหรับผูปกครอง
หอง................

แบบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่..........

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.........................นามสกุล.........................ชั้น ม....... /........เลขที่......... เบอรโทรศัพท
..............................
เสื้อนักเรียน
กระโปรง/กางเกง
เสื้อลูกเสือ-เนตรนารี
กางเกงลูกเสือ/กระโปรงเนตรนารี

เบอร.............
ยาว.............เอว.............
เบอร.............
ยาว.............เอว.............

จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว
จํานวน .......... ตัว

ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท
ราคา .......... บาท

รวม.........................บาท (......................................................................)
(เขียนเปนตัวหนังสือ)
วันที่ส่งั ซื้อ ...............................
.........................................................
วันที่รับ ................................

ฝายสวัสดิการ

เอกสารหมายเลข ๗

ใบสําคัญรับเงิน

การใชสิทธิ์โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปอยางมีคณ
ุ ภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันที่......... เดือน.......................พ.ศ.............
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.).........................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่...........................ถนน............................................................. แขวง/ตําบล........................................................................
เขต/อําเภอ................................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย………..………….....…………
ผูปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................................................................................................
หมายเลขประจําตัวนักเรียน (๑๕ หลัก) ๑๔๑๐๐๖๑๑๐๒  ระดับชั้น ม. ........../...........
ปการศึก ษา ๑, ๒ /๒๕๖๒ ขอรับสิทธิ์คา เครื่องแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป ดังนี้
๑. คาเครื่องแบบนักเรียน (ตลอดปการศึกษา)
จํานวนเงิน
๔๕๐ บาท
๒. คาอุปกรณการเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนเงิน
๒๑๐ บาท
๓. คาอุปกรณการเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนเงิน
๒๑๐ บาท

ลงชื่อ..........................................ผูรับเงิน
(..........................................)
ลงชื่อ.........................................ผูจา ยเงิน
(.........................................)

แบบแสดงความจํานงการบริจาคเงินจากสิทธิ์เรียนฟรี ๑๕ ป ภาคเรียนที่ ๑,๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒





บริจาค

ขาพเจามีความประสงคที่จะบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป
ที่ เ ป น สิ ท ธิ ข องข า พเจ า ได รั บ ด ว ยความสมั ค รใจให แ ก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังรายการตอไปนี้
 ภาคเรียนที่ ๑ คาเครื่องแบบนักเรียน ๔๕๐ บาท
คาอุปกรณการเรียน ๒๑๐ บาท
 ภาคเรียนที่ ๒ คาอุปกรณการเรียน ๒๑๐ บาท

ไมบริจาค

ขา พเจามีความประสงค ขอรั บเงิ นที่ได รับ สิ ทธิ์
ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย
๑๕ ป ดังรายการตอไปนี้
 ภาคเรียนที่ ๑
คาเครื่องแบบนักเรียน ๔๕๐ บาท
คาอุปกรณการเรียน ๒๑๐ บาท
คาอุปกรณการเรียน ๒๑๐ บาท
 ภาคเรียนที่ ๒

ลงชื่อ.........................................ผูรับเงินคืน
ลงชื่อ..........................................ผูบริจาค
(........................................)
ลงชื่อ.........................................ผูรบั เงินบริจาค
(.........................................)

(.........................................)

หมายเหตุ : กรณีไมบริจาคใหผูปกครองซื้อเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณการเรียน โดยจะตองแยกใบเสร็จคาเครื่องแบบ
นักเรียนและอุปกรณการเรียน เพื่อมาแสดงในการขอรับเงิน

เอกสารหมายเลข ๘ ก

(สวนนี้ฝายกิจการนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน)
ชื่อ-สกุล …………………………………...………………….….……………………………. รหัสประจําตัว ………….……………… ชั้น ……………………..…

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนชาย ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยเครื่องแบบการแตงกายนักเรียน
- นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการ เขา- ออก โรงเรียนทุกวันที่มีการ
เรียนการสอน
- ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเป ของทางโรงเรียนเทานั้นและตองนํามาโรงเรียนทุกวันที่แตงเครื่องแบบนักเรียนมา
โรงเรียน
- ทรงผม ใหไวผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ไมไวจอน หนวด เครา ทําสีผมหรือตัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น
- หามเจาะหูหรืออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน จมูก ลิ้น คิ้ว โดยเด็ดขาดและไมใหใชเครื่องประดับทุกชนิด
- ไมอนุญาตใหนาํ เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นํามาใชระหวางที่มีการ
เรียนการสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิ ธิ์ยึด นําสงฝายกิจการนักเรียนและโรงเรียนไมรบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย
นักเรียนหญิง ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยเครื่องแบบการแตงกายนักเรียน
- นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการเขา-ออกโรงเรียนทุกวันที่มีการ
เรียนการสอน
- ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเปของทางโรงเรียนเทานั้น และตองนํามาโรงเรียนทุกวันที่แตงเครื่องแบบนักเรียนมา
โรงเรียน
- นักเรียนตองใสเสื้อซับในทุกคน
- คอซองสีกรมทา กวาง ๑.๕ เซนติเมตรไขวรอบคอ ติดกระดุมโลหะสีเงินลายดุนตราหลักศิลาใหกระดุมซอนทับกระดุมเสื้อเม็ด
บนพอดี
- กระโปรง ชายกระโปรงคลุมเขา ลงมา ๕ นิ้ว
- ทรงผม ยาวเพียงคอ ถายาวเกินนั้นตองรวบใหเรียบรอย (โบว/โบวสําเร็จ สีดํา สีขาว สีน้ําตาลเขม และ
สีน้ําเงิน ที่ไมมีลวดลาย) ไมใหซอยผม ทําสีผม ตัดหรือดัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น
- ไมเจาะหูเกินขางละ ๑ รู และไมเจาะสวนตางๆของรางกาย เชน จมูก ลิ้น คิ้ว ฯลฯ
- ไมใชเครื่องประดับทุกชนิด โดยอนุโลมใหใสตางหูไดตามความเหมาะสม เฉพาะแบบเรียบๆเทานั้น
- ไมไวเล็บยาว และไมทาสีเล็บ
- ไมแตงหนาและใชเครื่องสําอางที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
- ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นํามาใช ระหวางที่มีการ
เรียนการสอน อาจารยผสู อน หรืออาจารยท่พี บเห็นมีสิทธิ์ยึด นําสงฝายกิจการนักเรียน และโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย
*นักเรียนที่ถกู ตัดคะแนนความประพฤติสะสม ๔๐ คะแนนขึ้นไป ไมมีสิทธิ์เรียนตอ ม.๔

ลงชื่อ.......................................................................
(
)
นักเรียนรับทราบ

ลงชื่อ …………………………………………….……………….
(
)
ผูปกครองนักเรียนรับทราบ

เอกสารหมายเลข ๘ ข
( สวนนี้ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน)
ชื่อ-สกุล ……………………………………….....………….…...…………….….. รหัสประจําตัว …..……………………… ชั้น …………………..…

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนชาย ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยเครื่องแบบการแตงกายนักเรียน
- นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการ เขา- ออก โรงเรียนทุกวันที่มีการ
เรียนการสอน
- ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเป ของทางโรงเรียนเทานั้นและตองนํามาโรงเรียนทุกวันที่แตงเครื่องแบบนักเรียนมา
โรงเรียน
- ทรงผม ใหไวผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ไมไวจอน หนวด เครา ทําสีผมหรือตัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น
- หามเจาะหูหรืออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน จมูก ลิ้น คิ้ว โดยเด็ดขาดและไมใหใชเครื่องประดับทุกชนิด
- ไมอนุญาตใหนาํ เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นํามาใชระหวางที่มีการ
เรียนการสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิ ธิ์ยึด นําสงฝายกิจการนักเรียนและโรงเรียนไมรบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย
นักเรียนหญิง ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยเครื่องแบบการแตงกายนักเรียน
- นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการเขา-ออกโรงเรียนทุกวันที่มีการ
เรียนการสอน
- ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเปของทางโรงเรียนเทานั้น และตองนํามาโรงเรียนทุกวันที่แตงเครื่องแบบนักเรียนมา
โรงเรียน
- นักเรียนตองใสเสื้อซับในทุกคน
- คอซองสีกรมทา กวาง ๑.๕ เซนติเมตรไขวรอบคอ ติดกระดุมโลหะสีเงินลายดุนตราหลักศิลาใหกระดุมซอนทับกระดุมเสื้อเม็ด
บนพอดี
- กระโปรง ชายกระโปรงคลุมเขา ลงมา ๕ นิ้ว
- ทรงผม ยาวเพียงคอ ถายาวเกินนั้นตองรวบใหเรียบรอย (โบว/โบวสําเร็จ สีดํา สีขาว สีน้ําตาลเขม และสีน้ําเงิน ที่ไมมี
ลวดลาย) ไมใหซอยผม ทําสีผม ตัดหรือดัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น
- ไมเจาะหูเกินขางละ ๑ รู และไมเจาะสวนตางๆของรางกาย เชน จมูก ลิ้น คิ้ว ฯลฯ
- ไมใชเครื่องประดับทุกชนิด โดยอนุโลมใหใสตางหูไดตามความเหมาะสม เฉพาะแบบเรียบๆเทานั้น
- ไมไวเล็บยาว และไมทาสีเล็บ
- ไมแตงหนาและใชเครื่องสําอางที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
- ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเลคโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นํามาใช ระหวางที่มีการ
เรียนการสอน อาจารยผสู อน หรืออาจารยท่พี บเห็นมีสิทธิ์ยึด นําสงฝายกิจการนักเรียน และโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย
*นักเรียนที่ถกู ตัดคะแนนความประพฤติสะสม ๔๐ คะแนนขึ้นไป ไมมีสิทธิ์เรียนตอ ม.๔

ลงชื่อ.......................................................................
(
)
นักเรียนรับทราบ

ลงชื่อ ……………………………………………….……………….
(
)
ผูปกครองนักเรียนรับทราบ

เอกสารหมายเลข ๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑. กําหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
วันปฐมนิเทศ วันเสารที่ ๑๘ – วันอาทิตยที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (รวม ๒ วัน ๑ คืน)
สถานที่
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง และอาคารสุโขทัย หอง ๓๒๒
รายงานตัว วันเสารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมผูปกครองนักเรียน ณ อาคารสุโขทัย หอง ๓๒๒

อุปกรณที่นักเรียนตองเตรียมมา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑ ชุด
ชุดพละ ๑ ชุด รองเทาพละ ๑ คู และรองเทาแตะ ๑ คู
ชุดลําลอง ประมาณ ๓ ชุด
ถุงนอน
ของใชสวนตัว เชน สบู ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน เครื่องใชสําหรับอาบน้ํา และแกวน้ํา
ยา สําหรับผูมีโรคประจําตัว (ถามี)
หมายเหตุ - แตงกายชุดนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หามนําของมีคาและโทรศัพทมือถือมาในวันปฐมนิเทศ
- นักเรียนที่ไมผานการปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้น ม.๑ ถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒.

กําหนดการเรียนปรับพื้นฐานความรู

วันเรียนปรับพื้นฐานฯ วันที่ ๒๙ เมษายน - วันศุกรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(เวนวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) รวม ๙ วัน
เขาแถวเคารพธงชาติ เวลา ๐๗.๕๐ น.
เวลาเรียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่และตารางเรียน จะประกาศใหทราบในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บอรดหนาอาคาร DS๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือ
http://www.ds.ru.ac.th/academic
หมายเหตุ
แตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

