
 

ระเบียบการรับสมคัรนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร                       

เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจ าปกีารศึกษา 2561 

--------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนตะก่ัวป่า“เสนานุกูล” จะด าเนินการรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

MEP ( Mini English Program ) ประจ าปีการศึกษา 2561  ตามนโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับนักเรยีนของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561 

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรยีน จึงก าหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี ้

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการหอ้งเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)   

 เป็นโครงการพเิศษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และมีความรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นอย่างดี และเน้นการเรียนภาษาเป็นพเิศษ  รับนักเรียน จ านวน 30 คน 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     1) ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศ 

     2) มีผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ดังนี ้

  -  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม     ไม่ต่ ากว่า  3.00 

  -  ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   ไม่ต่ ากว่า  3.00 

  - ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ไม่ต่ ากว่า  3.00 

              3) มีความประพฤติเรียบรอ้ย  มีระเบยีบวินัยและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นอยา่งดี 

              4) มีความต้ังใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะก่ัวป่า“เสนานุกูล” และผู้ปกครองมีความพรอ้มท่ีจะให้การ

สนับสนุนค่าใชจ้่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

    5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน 

    6) ต้องเสียค่าใชจ้่ายพเิศษเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใชจ้่ายที่เป็น

เงินสนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรียนละ 17,500.- บาท (บุตรข้าราชการมีสิทธิ์เบกิได้ตามสิทธิ์) 

 2. วันรับสมัคร  วันท่ี 24 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   เวลา 08.30  – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

 



 

หลักฐานการสมัคร 

     1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า  “เสนานุกูล” 

     2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดาและมารดา (อย่างละ 1 ฉบับ) 

     3) ส าเนาสูติบัตรของผูส้มคัร จ านวน 1 ฉบับ 

     4) ส าเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4-ป.5 ท่ีออกโดยโรงเรยีนเดิม ซึ่งแสดงผลการเรียน

รายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน, วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน, และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) จ านวน 1 ฉบับ  

     5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4  ซม.  จ านวน  2  รูป 

 หมายเหตุ   ส าเนาเอกสารทกุฉบับ ต้องชัดเจน และ รบัรองส าเนาถูกต้อง 

 3. การคัดเลือก  โดยการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ ์ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 

ของโรงเรียน วชิาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์และ วิชาภาษาองักฤษ โดยคะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 50% หากคะแนนรวม

เท่ากันจะพจิารณาคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ   หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

รับนักเรียน    

          โดยก าหนดถ่วงน้ าหนักคะแนน มีคะแนนเต็ม 100% เป็นคะแนนจากการทดสอบ 80% สัมภาษณ์ 20%  ดังนี ้

-  คะแนนรวม 2 รายวิชา (คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ)  คิดเป็น 80% 

-  สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  คิดเป็น 20% 

4. วันสอบคัดเลือก  วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2561   เวลา  09.00  – 12.00 น. 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษ MEP (แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ) 

วิชาที่สอบ เวลาสอบ นาท ี 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  วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2561   เวลา  09.00 – 16.30 น. 

โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website:  www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธท่ี์โรงเรียน 

 6. วันรายงานตวั  วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2561   เวลา  09.00 – 16.30 น. 

     การรายงานตัวนักเรียน  นักเรียนต้องมารายงานตวัพร้อมผูป้กครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน

นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตวัตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิใ์นการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียก             

ตัวส ารองมารายงานตวัทันทีหลังจากพ้นก าหนดเวลา และในวันรายงานตวั นักเรียนจะต้องจ่ายเงินคา่บ ารุงการศึกษา

ตามโครงการเป็นเงิน 50% ตามที่แจ้งในระเบียบการและจะจ่ายส่วนที่เหลอือีกครั้งในวันมอบตวั                        

สถานท่ีรายงานตวั ห้องประชมุ 1 อาคาร 3 

http://www.sena.ac.th/


 

 7. วันมอบตัว  วันท่ี 6 เมษายน 2561    เวลา  09.00 – 16.30 น. 
 การมอบตัว ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองท่ีมามอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครอง
ท่ีจะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องน าส าเนา
ทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย  
 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้  
  1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และส าเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะ)  

 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และก าหนดการอื่นๆ ได้ที่ website : www.sena.ac.th 

หรือ  Facebook : Takuapasenafans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


