
 
 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  (รอบโควตา) 
   

  ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์         
จะเปิดรับสมัครคัด เลือกนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564   
(รอบโควตา) เพื ่อ เข ้าศ ึกษาในโรงเร ียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาล ัย เทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบ ุรี  
รายละเอียดดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 มีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม        
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 1.2 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 
และ/หรือ 
 1.3 เป็นบุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2.  การสมัคร 
 2.1 ผู้ปกครองเข้าไปสมัครและกรอกข้อมูลนักเรียนผ่านระบบการรับสมัครนักเรียนที่ เว็บไซต์  
https://www.ids.rmutt.ac.th/apply/ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พิมพ์ใบสมัครและลงนามในใบสมัคร 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 3 แล้วน ามายื่นที่ห้องธุรการของโรงเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 
พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 2.2 ช าระเงินค่าสมัครคัดเลือกจ านวน 200 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
3.  หลักฐานประกอบการสมัคร (กรุณาลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ และเตรียมหลักฐาน            
ใหค้รบถ้วน) 
 3.1 ใบสมัคร (ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ได้จากระบบการรับสมัครนักเรียน) 
 3.2 หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 1 ฉบับ 
 3.3 ส าเนาสูติบัตร จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 3.4 ส าเนาทะเบยีนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 
 3.5 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผูป้กครอง คนละ 1 ฉบบั พร้อมฉบับจริง 
 3.6 รปูถ่าย ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป ส าหรับติดลงในใบสมัคร (รูปถ่ายแต่งกายชุดอนุบาล หรือชุดล าลอง
สุภาพ) 
 3.7 รปูถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รูป 
 3.8 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกลุ (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) พร้อมฉบับจริง 
 
 
 

ร่าง....... 
พิมพ์.... 
ทาน..... 

http://ids.sisacloud.com/?admission_online=true%20เมื่อ
http://ids.sisacloud.com/?admission_online=true%20เมื่อ


 
 

 

 
4.  ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 

    4.1 ยื่นเอกสาร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 
3.1 - 3.8  ได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ถึง วันเสารท์ี่ 14 พ.ย. 2563 

     4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 
     4.3 ด าเนินการคัดเลือก (ประเมินพัฒนาการของนักเรียน และ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง) 

วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2563 

     4.4 ประกาศผลการคัดเลือก  (ผู้ปกครองสามารถเข้าดูรายชื่อ
น ัก เร ียน ที ่ผ ่าน การค ัด เล ือ ก ได ้ที ่เว ็บ ไซต ์ของโร งเร ีย น 
http://www.ids.rmutt.ac.th) 

วันอังคารที่ 24 พ.ย. 2563 

    4.5 มอบตัว/ช าระค่าบ ารุงการศึกษา (ผู้ปกครองสามารถ
ดาวน ์โห ลด เอกสารก ารมอบ ต ัว ได ้ที ่เว ็บ ไซต ์โรง เร ีย น 
http://www.ids.rmutt.ac.th)  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. ถึง วันอังคารที่ 1 ธ.ค. 2563 
 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20 ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

         
    (นายนิติ วิทยาวิโรจน์) 

                                                        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
      โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุร ี
 
 
 
 
    
           
           ประกาศค่าบ ารุงการศึกษา                
                       http://bit.ly/2OWnyqG           

 
 

 สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานธุรการของโรงเรียน โทรศัพท์ 0-2549-4756-9  
โทรศัพท์มือถือ 081-7774318 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

http://www.ids.rmutt.ac.th 

http://www.ids.rmutt.ac.th/
http://bit.ly/2OWnyqG

