
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (EP) และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (MEP)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
........................................................... 

  ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิก ารเป็นภาษาอังกฤษ             
(English Program) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีความประสงค์ท่ี
จะรับสมัครรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (English Program) และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
(Mini English Program) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของประชาชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครนักเรียน เข้า
ศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงก าหนดรายละเอียดในการรับ
สมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 ๑.)  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (English Program)   
  ๑.๑ คุณสมบัติ 
 ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ เทียบเท่า 
 ๒) มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
 ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 ๑.๒  หลักฐานการสมัคร 
  ๑) ใบสมัครของโรงเรียน 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ต้องมีท้ังช่ือพ่อและแม่) 
  ๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔) รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป 
๕)  เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ๕ ภาคเรียน ) 

/๒.คุณสมบัติ... 



 
- ๒ - 

๒.) คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  (Mini English Program) 
๒.๑ คุณสมบัติ 

 ๑) ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ เทียบเท่า 
 ๒) มีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
 ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 ๒.๒  หลักฐานการสมัคร 
  ๑) ใบสมัครของโรงเรียน 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา 
  ๓) หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔) รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป 
๕)  เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ๕ ภาคเรียน ) 

 ๓.)  ก าหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (EP) และมัธยมศึกษา   
ปีท่ี ๔  (MEP)       

  รับสมัคร    วันท่ี   ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
      ณ อาคาร ๔  (ห้อง ๔๐๖) 
  สอบคัดเลือก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
  ประกาศผล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 รายงานตัว       วันท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๐๕ 
 การช าระเงิน    วันท่ี ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๐๕ 
 มอบตัว          วันท่ี ๖   เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์) 

      ประกาศ    ณ    วันท่ี  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 

                    (นายเธียรชัย แสงชาตรี) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 


