ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------ด้วยโรงเรียนตะกัว่ ป่า“เสนานุกูล” จะดาเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
MEP ( Mini English Program ) ประจาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับนักเรียนของ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงกาหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
เป็นโครงการพิเศษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และมีความรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นอย่างดี และเน้นการเรียนภาษาเป็นพิเศษ รับนักเรียน จานวน 30 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กาลังเรียนหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2) มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ดังนี้
-

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ากว่า 2.50

- ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ไม่ต่ากว่า 2.50

ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ไม่ต่ากว่า 2.75

3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกลู ” และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน
6) ต้องเสียค่าใช้จา่ ยพิเศษเพือ่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิม่ เติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จา่ ย
ที่เป็นเงินสนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรียนละ 17,500.- บาท (บุตรข้าราชการมีสทิ ธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์)
2. วันรับสมัคร วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกัว่ ป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร ของบิดาและมารดา (อย่างละ 1 ฉบับ)
3) สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 แสดงผลการเรียนและ
เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน)

จานวน 1 ฉบับ

5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจน และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์และวิธีสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ โดยคะแนนรวมไม่ต่ากว่า 50% หากคะแนนรวมเท่ากัน
จะพิจารณาคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ตามลาดับ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียน
โดยกาหนดถ่วงน้าหนักคะแนน มีคะแนนเต็ม 100% เป็นคะแนนจากการทดสอบ 80% สัมภาษณ์ 20% ดังนี้
- คะแนนรวม 2 รายวิชา (คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) คิดเป็น 80%
- สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 20%
4. วันสอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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 16 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 16.30 น.

โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน

6. วันรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 16.30 น.

การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผูป้ กครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิใ์ นการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียก
ตัวสารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา และในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
ตามโครงการเป็นเงิน 50% ตามที่แจ้งในระเบียบการและจะจ่ายส่วนที่เหลืออีกครั้งในวันมอบตัว
สถานที่รายงานตัว ห้องประชุม 1 อาคาร 3
7. วันมอบตัว วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 16.30 น.

การมอบตัว ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็น
ผู้ปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนา
สาเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะ)
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และกาหนดการอื่นๆ ได้ที่ website : www.sena.ac.th
หรือ Facebook : Takuapasenafans

