ประกาศโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (EP) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (MEP)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................
ด้ ว ยโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
(English Program) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ มีความประสงค์ที่
จะรับสมัครรับนักเรียนเข้าศึก ษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (English Program) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(Mini English Program) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญ ญั ติการศึ กษาภาคบัง คับ พ.ศ. ๒๕๔๕
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน นโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของประชาชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่องการรับสมัครนักเรียน เข้า
ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงกาหนดรายละเอียดในการรับ
สมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียน ดังต่อไปนี้
๑.) คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (English Program)
๑.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ เทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียน
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน (ต้องมีทั้งชื่อพ่อและแม่)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕) เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ๕ ภาคเรียน )
/๒.คุณสมบัติ...

-๒๒.) คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (Mini English Program)
๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือ เทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัครของโรงเรียน
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียน
เดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๕) เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ( ๕ ภาคเรียน )
๓.) กาหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (EP) และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ (MEP)
รับสมัคร
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคาร ๔ (ห้อง ๔๐๖)
สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๐๕
การชาระเงิน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๔ ห้อง ๔๐๕
มอบตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นายเธียรชัย แสงชาตรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

