
 

 
ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

(ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
.......................................... 

 ด้วยโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  จะรับนักเรียนเข้าเรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจ าปีการศึกษา  2563  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  จึงขอแจ้งรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
                          หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า  ปีการศึกษา  2562 
  2)  ไม่จ ากัดอายุ 
  3)  เป็นโสด 
 1.2  จ านวนรับ 
  ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ/นักเรียนทั่วไป  จ านวน  80  คน 
 1.3  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  1)  ใบสมัคร (รับได้ที่สถานที่รับสมัคร) 
  2)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : ป) / หนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
  3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  บิดาและมารดา 
  4)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดาและมารดา 
  5)  รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด  1.5  นิ้ว  หรือ  2  นิ้ว  จ านวน  2  แผ่น 
 1.4  ก าหนดการรับสมัคร 
  รับสมัครระหว่างวันที่  3-12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  09.00 – 15.00  น. 
  ณ  ใต้ถุนอาคาร  1  อาคารพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
 1.5  การรายงานตัวและมอบตัว 
  วันที่   6-8  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 – 15.00  น.  โดยมีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง   
                     เป็นผู้มอบตัวนักเรียน  ณ  ใต้ถุนอาคาร  1  อาคารพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
 
หมายเหตุ :   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอความร่วมมือ 

      นักเรียนและผู้ปกครองที่จะมาติดต่อสมัครเรียนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  
 
 
 



 
2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

1) ห้องเรียนปกติ 
 1.1)  แผนวิทย์-คณิต 
 1.2)  แผนศิลป์-การงาน 
2) ทวิศึกษา (หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

  2.1)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
  2.2)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
                          หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า  ปีการศึกษา  2562 
  2)  ไม่จ ากัดอายุ 
  3)  เป็นโสด 
 2.2  จ านวนรับ 
  - ห้องเรียนปกติ  ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ/นักเรียนทั่วไป  จ านวน  80  คน 
  - หลักสูตรทวิศึกษา  ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ/นักเรียนทั่วไป  จ านวน  40  คน 
 2.3  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  1)  ใบสมัคร (รับได้ที่สถานที่รับสมัคร) 
  2)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 : บ)  / หนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
  3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  บิดาและมารดา 
  4)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดาและมารดา 
  5)  รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด  1.5  นิ้ว  หรือ  2  นิ้ว  จ านวน  2  แผ่น 
 2.4  ก าหนดการรับสมัคร 
  รับสมัครระหว่างวันที่  3-12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  09.00 – 15.00  น. 
  ณ  ใต้ถุนอาคาร  1  อาคารพระประทุมวรราชสุริยวงศ์  
 ๒.๕  การรายงานตัวและมอบตัว 
  วันที่  9-11  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 – 15.00  น.  โดยมีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง   
                     เป็นผู้มอบตัวนักเรียน  ณ  ใต้ถุนอาคาร  1  อาคารพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 

 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2563  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2563  และประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29  จึงได้ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนดังกล่าวข้างต้น 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  2563 
      
 
         (นายสุรพล  ทับทิมหิน) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 

 


