ประกาศโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4

................................................................................................................
ตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดาเนินการรับนักเรียน สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังคงปราฏอยู่ อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม
2564 และข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 และฉบับที่ 20 ประกาศ ณ วันที่ 16
เมษายน 2564 มีผลต่อกระบวนการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การจับสลาก การประกาศผล การรายงานตัว
และการมอบตัว ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร
จึงกาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปี
การศึกษา 2564 ดังนี้
๑. จานวนนักเรียนที่จะรับ
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๕ ห้องเรียน 200 คน
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๔ ห้องเรียน 160 คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
2.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕63 หรือเทียบเท่า
2.1.2 สถานภาพโสด
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.1.4 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2.1 สาเร็ จ การศึ ก ษาระดั บชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ ตามหลั ก สู ตรกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕63 หรือเทียบเท่า
2.2.2 สถานภาพโสด
2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2.4 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๓. ปฏิทินการรับสมัคร ประกาศผล มอบตัว และปฐมนิเทศ
ที่
๑
2

3
4

5

รายการปฏิบัติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การรับสมัคร รับสมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.samrongwit.ac.th หรือ ทาง
https://web.facebook.com/samrongwit ในวันที่ 24–28 พฤษภาคม ๒๕๖4
แผนการเรียน - แผนการเรียนทั่วไป
- แผนการเรียนการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์
ที่เปิดรับสมัคร จานวน ๕ ห้อง ๒๐๐ คน
จานวน 1 ห้อง 40 คน
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
จานวน 1 ห้อง 40 คน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จานวน 2 ห้อง 80 คน
ประกาศผล
วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์ https://www.samrongwit.ac.th
หรือ ทางhttps://web.facebook.com/samrongwit
มอบตัว
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารเรี ยน 3 โรงเรีย นสาโรงวิทยาคาร (นัก เรีย นที่ไ ม่ม ามอบตัว ในวั น เวลา
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการมอบตัว
- ใบมอบตัวตามที่โรงเรียนกาหนด (รับที่โรงเรียน)
- สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล เป็นต้น
เปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ที่ 1/ 2564
๔. การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.1 นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้า
4.2 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน
4.3 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์
4.4 จัดสถานที่รับมอบตัว โดยคานึงถึงหลัก Social Distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5
เมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร อาเภอสาโรง จังหวัด
อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 084-7936425
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายไพรินทร์ ภานานันท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร

