ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2563
-----------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นตะกั่ ว ป่ า “เสนานุ กู ล ” จะด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ประเภท
ห้ องเรีย นพิ เศษ MEP ( Mini English Program ) ประจาปี การศึกษา 2563 ตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น จึ ง ก าหนดระเบี ย บ
การรับนักเรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
เป็นโครงการพิเศษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
มีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี และเน้นการเรียนภาษาเป็นพิเศษ รับนักเรียน
จานวน 30 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2) มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ดังนี้
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00
- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า 3.00
- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน

6) ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรียนละ 17,500.- บาท (บุตรข้าราชการมีสิทธิ์เบิกได้
ตามสิทธิ์)
2. วันรับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดาและมารดา (อย่างละ 1 ฉบับ) กรณีบิดาหรือมารดา
เป็นชาวต่างชาติ ใช้สาเนา Passport มาแทนสาเนาทะเบียนบ้าน
3) สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 ที่ออกโดยโรงเรียนเดิม ซึ่งแสดงผลการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน, วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน, และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจน และ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. การคั ด เลื อ ก โดยการสอบคั ด เลื อ กและสอบสั ม ภาษณ์ ใช้ แ บบทดสอบวั ด ความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียน วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยคะแนนรวมไม่ต่ากว่า 50%
หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรายวิช าภาษาอังกฤษ และคณิ ตศาสตร์ ตามล าดับ หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โดยกาหนดถ่วงน้าหนักคะแนน มีคะแนนเต็ม 100% เป็นคะแนนจากการทดสอบ 80%
สัมภาษณ์ 20%
4. วันสอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 12.20 น.
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ)
วิชาที่สอบ

เวลาสอบ
คณิตศาสตร์
09.00 – 10.00 น.
ภาษาอังกฤษ
10.10 – 11.10 น.
สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 11.20 – 12.20 น.

นาที
60
60

คะแนน
40
40

ข้อ
40
40

5. วันประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website: www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน

6. วันรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 14.00 น.
การรายงานตั ว นั ก เรี ย น นั กเรี ย นต้ อ งมารายงานตั วพร้ อมผู้ ป กครอง ผู้ ปกครองไม่ ส ามารถ
รายงานตัวแทนนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
เรียน โรงเรียนจะเรียกตัวสารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา และในวันรายงานตัว นักเรียน
จะต้องจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาตามโครงการเป็นเงิน 50% (เป็นจานวนเงิน 8,750 บาท) ตามที่แจ้งใน
ระเบี ย บการและจะจ่ า ยส่ ว นที่ เหลื ออี ก ครั้ งในวัน มอบตั ว ณ ห้ อ งประชุม สิ มิลั น (ห้ องประชุ ม 1) ชั้ น 1
อาคาร 3
7. วันมอบตัว วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 14.00 น.
การมอบตัว ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็น
ผู้ป กครองที่จ ะต้องดูแลนั กเรีย นไปตลอดจนจบการศึกษา กรณี ที่ผู้ ปกครองไม่ได้เป็นบิ ดาหรือมารดาของ
นักเรียนต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จานวน
1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนต้องบรรลุนิติภาวะ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

( นางสาวอรสา เสรีวงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

