โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจาปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จะดาเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP
( Mini English Program ) ประจาปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
รับนักเรียนของโรงเรียน จึงกาหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
เป็นโครงการพิเศษที่มุ่งเน้นให้นกั เรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และมีความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี และเน้นการเรียนภาษาเป็นพิเศษ รับนักเรียน จานวน 22 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2) มีผลการเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ดังนี้
-

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ากว่า 3.00

-

ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ไม่ต่ากว่า 3.00

- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ไม่ต่ากว่า 3.00

3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน
6) ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
สนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรียนละ 17,500.- บาท (บุตรข้าราชการมีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์)
2. วันรับสมัคร วันที่ 22 - 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (งดรับนักเรียน
วันที่ 24 มีนาคม 2562)
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร ของบิดาและมารดา (อย่างละ 1 ฉบับ) กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ใช้
สาเนา Passport มาแทนสาเนาทะเบียนบ้าน

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

3) สาเนาสูติบตั รของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนระดับชัน้ ป.4-ป.5 ที่ออกโดยโรงเรียนเดิม ซึ่งแสดงผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน, วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน, และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจน และ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. การคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์และ วิชาภาษาอังกฤษ โดยคะแนนรวมไม่ต่ากว่า 50% หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนน
รายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลาดับ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โดยกาหนดถ่วงน้าหนักคะแนน มีคะแนนเต็ม 100% เป็นคะแนนจากการทดสอบ 80% สัมภาษณ์ 20%
4. วันสอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 12.20 น.

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ)
วิชาที่สอบ

เวลาสอบ

นาที

คะแนน

ข้อ

คณิตศาสตร์

09.00 – 10.00 น.

60

40

40

ภาษาอังกฤษ

10.10 – 11.10 น.

60

40

40

สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 11.20 – 12.20 น.
5. วันประกาศผล วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00 น.

โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website: www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
6. วันรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.

การรายงานตัวนักเรียน และการมอบตัว ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัว
นักเรียนต้องเป็นผู้ปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เ ป็นบิดาหรือมารดาของ
นักเรียนต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะ)
ในวันรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาตามโครงการจานวนเงิน 17,500.- บาท
ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และกาหนดการอื่นๆ ได้ที่ website : www.sena.ac.th หรือ
Facebook : Takuapasenafans

