
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวทิยาคาร 

เร่ือง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นบริบาล ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64 
************************************************** 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงค์
จะรับนักเรียนชั้นบริบาล ,อนุบาลปีที่ ๑ – ๓, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64  

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีการศึกษา  ๒๕64 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. การรับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล 

1.1 ชั้นบริบาล รับนักเรียนมีอายุ  2 ปีบริบูรณ์และไม่ เกิน  3 ปีบริบูรณ์            
เกดิระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2562 

2. การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ - ๓ 
 2.๑ ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์  

 เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที ่16 พฤษภาคม 2561 
2.๒ ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์   
เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที ่16 พฤษภาคม 2560 
2.๓ ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์   
เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

  3. การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
   3.๑ รับสมัครนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี ๗ เกิดปี พ.ศ.๒๕๕7 (เกิดระหว่างวันที่ ๑7 
พฤษภาคม 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2558) 
   3.๒ รับนักเรียนที่เรียนชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร          
ปีการศึกษา 2563 
 

  4. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
   4.1 รับสมัครนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
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5. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (แผนการเรียน ภาษา –คณิต) 
 5.1 รับสมัครนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 
 

6. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
  6.1 ส าเนาสูติบัตร(พร้อมฉบับจริง) จ านวน ๒ ฉบับ  

6.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียน อย่างละ ๒ ชุด 
6.๓ ส าเนาทะเบียนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๒ ชุด 
6.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน อย่างละ ๒ ชุด 
6.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๒ ชุด 
6.๖ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
6.๗ ส าเนาใบ ปพ.๑ / ปพ.๗ (พร้อมฉบับจริง) จ านวน ๑ ฉบับ 

7.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
 7.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารปทุมมาลย์ (อาคารเรียนอนุบาล)  ห้องธุรการ 

และห้องวิชาการ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  30 เมษายน 2564   

 

8.  วันมอบตัว 
 ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน  ให้มอบตัวในวันเสาร์ที่ 8  พฤษภาคม ๒๕64  เวลา 09.00-

12.00 น. ณ ห้องประชุมครองขวัญ  โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    18    เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕64 

 

 
(นายสวาท  ดวงค า) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


