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ประกาศโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ประจ าปีการศึกษา  2560 

 

  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ประจ าปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สอดคล้องกับนโยบายเมืองพัทยา  และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2560  และประกาศ
คณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต  3  ปีการศึกษา  2560  จึง
ก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้  
 
1. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 

1.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน  140  คน 
1.1.1. ประเภทโควตาเรียนดี 

รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559  ทีม่ีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  
(เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)   

1.1.2. ประเภทสอบคัดเลือก 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559  ทีม่ีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป   

 
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  175  คน 

1.2.1. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป  (เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)     

1.2.2. ประเภทโควตาเรียนดี 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป  (เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน)   

1.2.3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป  (ต้องสอบแข่งขัน) 

1.2.4. ประเภทสอบคัดเลือก 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป  (ต้องสอบแข่งขัน) 

 
1.3.  ระดับมัธยม... 
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1.3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  หลักสูตรทวิภาคี(สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก)  จ านวน  40  คน 
1.3.1. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป  จ านวน  10  คน  (หากมีจ านวนผู้สมัครไม่
เกิน  10  คน  เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน) 

1.3.2. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง  10  โรงเรียน 
รับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป  จ านวน  30  คน  (โรงเรียนในสังกัดเมือง
พัทยาทั้ง  10  โรงเรียน  ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด
โรงเรียนละ  3  คน)     

 
2. คุณสมบัติของนักเรียน 

2.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
2.1.1. ประเภทโควตาเรียนดี 

2.1.1.1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559 
2.1.1.2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  

ไม่ต่ ากว่า  3.50   
2.1.1.3. เป็นโสด 
2.1.1.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.1.1.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.1.1.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.1.2. ประเภทสอบคัดเลือก 

2.1.2.1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  
2559  หรือเทียบเท่า 

2.1.2.2. ในกรณีทีน่ักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559  
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ไม่ต่ ากว่า  3.00  หรือในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า  3.00   

2.1.2.3. เป็นโสด 
2.1.2.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.1.2.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.1.2.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.  ระดับมัธยม... 
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2.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 
2.2.1. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

2.2.1.1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 
2.2.1.2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  3.00   
2.2.1.3. เป็นโสด 
2.2.1.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.1.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.1.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.2. ประเภทโควตาเรียนดี 

2.2.2.1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559   
2.2.2.2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  3.50   
2.2.2.3. เป็นโสด 
2.2.2.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.2.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.2.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

2.2.3.1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 
2.2.3.2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.75   
2.2.3.3. เป็นโสด 
2.2.3.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.3.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.3.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.4. ประเภทสอบคัดเลือก 

2.2.4.1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  
หรือเทียบเท่า 

2.2.4.2. ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  3.00  หรือในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  3.00 

2.2.4.3. เป็นโสด 
 

2.2.4.4.  มีความประพฤติ... 
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2.2.4.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.4.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.4.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.5. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

2.2.5.1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 
2.2.5.2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.50   
2.2.5.3. เป็นโสด 
2.2.5.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.5.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.5.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
2.2.6. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 

2.2.6.1. ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  
หรือเทียบเท่า 

2.2.6.2. ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559  มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.50  หรือในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.50 

2.2.6.3. เป็นโสด 
2.2.6.4. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.2.6.5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.2.6.6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
3. หลักฐานการสมัคร 

3.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
3.1.1. ใบสมัครของโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)  พร้อมค่าสมัครและบริหาร

การจัดสอบ  150  บาท 
3.1.2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14)  ที่มีชื่อผู้สมัคร 
3.1.3. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า(ปพ.1 : ป)  หรอื  

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า  
โดยใบรับรองจะต้องระบุผลการเรียนเฉลี่ยเอาไว้ด้วย 

 
3.1.4.  ใบรายงานผล... 
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3.1.4. ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  หรือใบ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ กศน. (N – NET)  โดยน า
คะแนนมายื่นกับทางโรงเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3.1.5. ใบรับรองแพทย์ที่ตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา 

3.1.6. รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  
2

1
1   นิ้ว  จ านวน  3  รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

3.1.7. หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ 
 

3.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 
3.2.1. ใบสมัครของโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)  พร้อมค่าสมัครและบริหาร

การจัดสอบ  150  บาท 
3.2.2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14)  ที่มีชื่อผู้สมัคร 
3.2.3. หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  หรือเทียบเท่า(ปพ.1 : บ)  หรอื  

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า  โดย
ใบรับรองจะต้องระบุผลการเรียนเฉลี่ยเอาไว้ด้วย 

3.2.4. ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  หรือใบ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ กศน. (N – NET)  โดยน า
คะแนนมายื่นกับทางโรงเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3.2.5. ใบรับรองแพทย์ที่ตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา 

3.2.6. รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  
2

1
1   นิ้ว  จ านวน  3  รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

3.2.7. หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ 
 
4. ก าหนดวันและเวลา 

4.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
4.1.1. ประเภทโควตาเรียนดี 

4.1.1.1. รับสมัคร  วันที่  9 – 14  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.1.1.2. มอบตัว  วันที่  15  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.1.3. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2559  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.1.4. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.1.5. สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.1.6. ประกาศผล  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.1.2. ประเภทสอบคัดเลือก 

4.1.2.1. รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.1.2.2. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2559  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.2.3. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.1.2.4.  สอบคัดเลือก... 
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4.1.2.4. สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.2.5. ประกาศผล  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.2.6. รายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.1.2.7. มอบตัว  วันที่  21  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 

4.2.1. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
4.2.1.1. รับสมัคร  วันที่  9 – 14  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.            
4.2.1.2. มอบตัว  วันที่  16  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.1.3. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2559  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.1.4. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.1.5. สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.1.6. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.2. ประเภทโควตาเรียนดี 

4.2.2.1. รับสมัคร  วันที่  9 – 14  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.            
4.2.2.2. มอบตัว  วันที่  16  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.2.3. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2559  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.2.4. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.2.5. สอบจัดชั้นเรียน  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.2.6. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

4.2.3.1. รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.2.3.2. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
4.2.3.3. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.3.4. สอบคัดเลือก  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.3.5. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.3.6. รายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.3.7. มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.4. ประเภทสอบคัดเลือก 

4.2.4.1. รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.2.4.2. ยื่นผล  O-NET  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
4.2.4.3. ประกาศเลขที่นั่งสอบ  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.4.4. สอบคัดเลือก  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.4.5. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.4.6.  รายงานตัว... 
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4.2.4.6. รายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.4.7. มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.5. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

4.2.5.1. รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.2.5.2. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
4.2.5.3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  

09.00 – 16.30  น. 
4.2.5.4. สอบสัมภาษณ์  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.5.5. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.5.6. รายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.5.7. มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
4.2.6. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 

4.2.6.1. รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
4.2.6.2. ยื่นผล  O-NET  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
4.2.6.3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  

09.00 – 16.30  น. 
4.2.6.4. สอบสัมภาษณ์  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.6.5. ประกาศผล  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.6.6. รายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
4.2.6.7. มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 
5. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 

5.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  สอบทั้งหมด  6  วิชา  ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย          50  คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์        50  คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์       50  คะแนน 
วิชาสังคมศึกษาฯ       50  คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 
วิชาความถนัดทางการเรียน      50  คะแนน 
รวมทั้งหมด                300  คะแนน 

5.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  สอบทั้งหมด  6  วิชา  ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย          50  คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์        50  คะแนน 
วิชาวิทยาศาสตร์       50  คะแนน 
วิชาสังคมศึกษาฯ       50  คะแนน 

 
วิชาภาษาอังกฤษ... 
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วิชาภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 
วิชาความถนัดทางการเรียน      50  คะแนน 
รวมทั้งหมด                300  คะแนน 
 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียน 
6.1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 

6.1.1. ประเภทโควตาเรียนดี   
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.1.3  เพียงอย่างเดียว 

6.1.2. ประเภทสอบคัดเลือก   
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  3  ส่วน  ได้แก่ 
ผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.1.3      20% 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  30% 
ผลการสอบในข้อ  5.1  รวม  300  คะแนน     50% 
เมื่อน าคะแนนทั้ง  3  ส่วนรวมกันแล้ว  จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  50% 
 

6.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 
6.2.1. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.2.3  เพียงอย่างเดียว   
6.2.2. ประเภทโควตาเรียนดี 

พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.2.3  เพียงอย่างเดียว   
6.2.3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  3  ส่วน  ได้แก่ 
ผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.2.3      20% 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  30% 
ผลการสอบในข้อ  5.2  รวม  300  คะแนน     50% 
เมื่อน าคะแนนทั้ง  3  ส่วนรวมกันแล้ว  จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  50%   

6.2.4. ประเภทสอบคัดเลือก 
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  3  ส่วน  ได้แก่ 
ผลการเรียนเฉลี่ยในข้อ  3.2.3      20% 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  30% 
ผลการสอบในข้อ  5.2  รวม  300  คะแนน     50% 
เมื่อน าคะแนนทั้ง  3  ส่วนรวมกันแล้ว  จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า  50%   

6.2.5. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์  เพียงอย่างเดียว   

6.2.6. ประเภทหลักสูตรทวิภาคีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์  เพียงอย่างเดียว   

หากมีนักเรียนที่สอบได้ไม่ครบจ านวนที่ประกาศ  โรงเรียนจะพิจารณาจากล าดับที่สอบได้เป็นเกณฑ์ 
 

7.  โรงเรียนที่มีสิทธิ์... 
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7. โรงเรียนที่มีสิทธิ์ในการสมัครเรียน 
7.1. โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง  11  โรงเรียน 
7.2. โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลทุกโรงเรียน  (ยกเว้นหลักสูตรทวิภาคี) 
7.3. โรงเรียนในสังกัดของเอกชนทุกโรงเรียน  (ยกเว้นหลักสูตรทวิภาคี) 

 
 

                      ประกาศ  ณ  วันที่    4    มกราคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

                                    ( นายจิรศักดิ์   จิตสม ) 
                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
                                          โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   
โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)   โทร.  038 – 420911   

หรือ  09 – 7225 – 5487 
เว็บไซต์  www.mpty.ac.th 
Facebook โรงเรียนเมืองพัทยา  11 – มัธยมสาธิตพัทยา 
งานวิชาการ   08 – 9754 – 6429 (ครูพัชรี)    

08 – 1863 – 4312 (ครูนพธีรา)   
 

http://www.mpty.ac.th/
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ตัวอย่างใบรับรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ปถ.01 

 
 
 

ใบรับรองผลการเรียน 
โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)  สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

ต าบลนาเกลือ     อ าเภอบางละมุง     จังหวัดชลบุรี 
หนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

ชื่อ – สกุล เด็กชายขยัน   เรียนเก่ง  เกิดวันที่     13    เดือน     เมษายน     พ.ศ. 2548 
เลขประจ าตัวประชาชน     1-1002-00123-45-6 เลขประจ าตัวนักเรียน     12345 
ชื่อ – สกุลบิดา     นายฉลาด   เรียนเก่ง  ชื่อ – สกุลมารดา     นางปฏิภาณ   เรียนเก่ง 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6/1 ปีการศึกษา  2559 
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เท่ากับ     4.00  
มีความประพฤติเรียบร้อย 
 
   ให้ไว้  ณ  วันที่     29     เดือน     มกราคม     พ.ศ.     2560 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
   ( นายจิรศักดิ์   จิตสม )       5 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา      1 
โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 

 
 
 

ลงชื่อ...............................................................  
           ( นางสาวจันทพร   นันทะบัน ) 
                      นายทะเบียน 
 
 
หมายเหตุ เอกสารส าคัญฉบับนี้มีอายุการใช้งานภายใน  60  วัน 
 
 

 
ติดรูปขนาด 

2

1
1  นิ้ว 
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ตัวอย่างใบรับรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ปถ.01 

 
 
 

ใบรับรองผลการเรียน 
โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา)  สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา 

ต าบลนาเกลือ     อ าเภอบางละมุง     จังหวัดชลบุรี 
หนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

ชื่อ – สกุล นางสาวเฉลียว   เรียนเก่ง  เกิดวันที่     13    เดือน     เมษายน     พ.ศ. 2544 
เลขประจ าตัวประชาชน     1-1002-00654-32-1 เลขประจ าตัวนักเรียน     11222 
ชื่อ – สกุลบิดา     นายฉลาด   เรียนเก่ง  ชื่อ – สกุลมารดา     นางปฏิภาณ   เรียนเก่ง 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1 ปีการศึกษา  2559 
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน  เท่ากับ     4.00  
มีความประพฤติเรียบร้อย 
 
   ให้ไว้  ณ  วันที่     29     เดือน     มกราคม     พ.ศ.     2560 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
  ( นายจิรศักดิ์   จิตสม )       5 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา      1 

โรงเรียนเมืองพัทยา  11  (มัธยมสาธิตพัทยา) 
 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 
           ( นางสาวนพธีรา   ฐติิกรภัทร ) 
                      นายทะเบียน 
 
 
หมายเหตุ เอกสารส าคัญฉบับนี้มีอายุการใช้งานภายใน  60  วัน 

 
ติดรูปขนาด 

2

1
1  นิ้ว 


