
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห�องเรียนพิเศษ โครงการ Mini-English Program (MEP) 
ช้ันมัธยมศึกษาป-ท่ี 1  โรงเรียนสิงห1บุรี  ป-การศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง นโยบายแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป%การศึกษา 2562 กําหนดให+โรงเรียนสิงห,บุรี ซ่ึงเป/นโรงเรียนท่ีมี 
อัตราการแข1งขันสูงและมีความพร+อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด+านภาษาอังกฤษเป/นพิเศษ 
โดยผ1านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสิงห,บุรี  โรงเรียนจึงเป<ดทําการสอน และ 
รับสมัครนักเรียนท่ีมีความสามารถดังกล1าวเข+าศึกษาต1อชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 1  ป%การศึกษา 2562 ตาม  “โครงการ 
Mini-English Program (MEP)”  จํานวน  1  ห+อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. คุณสมบัติ  
      1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  1.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกําลัง
ศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ป%การศึกษา 2561 หรือเทียบเท1า  
         1.1.2 เป/นโสด  
         1.1.3 มีสัญชาติไทย 
         1.1.4 ไม1เป/นผู+ติดสารเสพติดหรือเก่ียวข+องกับสารเสพติดทุกชนิด ไม1เป/นโรคติดต1อหรือโรคร+ายแรง 
ซ่ึงเป/นอุปสรรคต1อการศึกษา 
         1.1.5  มีความขยันหม่ันเพียร  ความประพฤติดี  และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
  1.2.1 นักเรียนมีผลการเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาป %ท่ี  4 ถึงชั้น
ประถมศึกษาป%ท่ี 5  เฉลี่ยไม1ต่ํากว1า 3.00 
  1.2.2 นักเรียนมีความสนใจภาษาอังกฤษเป/นพิเศษ 

1.2.3 นักเรียนสนใจในโครงการ และผู+ปกครองพร+อมสนับสนุนค1าใช+จ1ายจํานวน  31,090  บาท 
ต1อป%การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้ตามความสมัครใจ 
 2. จํานวนนักเรียน  รับจํานวน 1 ห+องเรียน  จํานวนนักเรียน  30  คน  
 3. เงื่อนไขของโครงการ  
 3.1 กลุ1มสาระการเรียนรู+ท่ีเน+นเป/นพิเศษ  คือ วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, และภาษาอังกฤษ   
 3.2 กิจกรรมการเรียนรู+ท่ีเน+นเป/นพิเศษ                                          
  3.2.1 สอนโดยครูเจ+าของภาษา โดยใช+ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม1น+อยกว1า 12 ชั่วโมง หรือไม1น+อย
กว1า 4 วิชา                          
  3.2.2 มีการเข+าค1ายภาษาอังกฤษตามกิจกรรมของโครงการ 
  3.2.3 มีห+องเรียนประจํา ติดเคร่ืองปรับอากาศ (นักเรียนเฉลี่ยชําระค1าไฟฟJา) 
  3.2.4 ฝMกปฏิบัติในห+องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ท้ังในโรงเรียนและสถาบันต1างๆ  
  3.2.5 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาประสบการณ,การเรียนรู+ด+านภาษาอังกฤษ  
  3.2.6 จัดหลักสูตรพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู+เรียน 
  3.2.7 นักเรียนต+องร1วมทํากิจกรรมการเรียนรู+ ครบตามแผนการจัดกิจกรรมของนักเรียนห+องโครงการ
พิเศษ MEP   
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      4. วันรับสมัคร  
 รับสมัคร  23 - 27  กุมภาพันธ, 2562  ต้ังแต1เวลา 08.30น. - 16.30 น. และขอรับระเบียบการรับสมัคร 

ได+ตั้งแต1บัดนี้เป/นต+นไป  ในวันเวลาราชการ ณ สํานักงานอํานวยการ งานประชาสัมพันธ, อาคาร 4  โรงเรียนสิงห,บุรี หรือ
ดาวน,โหลดข+อมูลรายละเอียดการรับนักเรียนเพ่ิมเติมได+ท่ี website : www.sing.ac.th 
 5. สถานท่ีรับสมัคร  ห+องประชุมอัมพวัน อาคาร ๘๐ ป% พระธรรมสิงหบุราจารย, (จรัญ  ฐิตธมฺโม) 
โรงเรียนสิงห,บุรี 
 6. การสมัคร/หลักฐานการสมัคร นักเรียนต+องมายื่นใบสมัครพร+อมหลักฐาน พร+อมกับผู +ปกครองตามท่ี
โรงเรียนกําหนดในระเบียบการรับสมัคร  
   6.1 ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห,,บุรีกําหนด  รับได+ ณ วันท่ีสมัคร หรือดาวน,โหลดได+ท่ี website : 
www.sing.ac.th  
  6.2 ใบ ปพ 1 / หนังสือรับรอง (ระดับประถมศึกษา) ซ่ึงแสดงผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ป%ท่ี 4  และชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 5 และมีค1าเฉลี่ยในรายวิชาท่ีบังคับ ตามคุณสมบัติเฉพาะ พร+อมถ1ายสําเนาเอกสาร 
(ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต+อง  1 ฉบับ 
  6.3 รูปถ1าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถ1ายไม1เกิน  6 เดือน หน+าตรงไม1สวมหมวก ใส1ชุดนักเรียน 
ไม1ใส1แว1นตาดํา และเป/นรูปถ1ายในคราวเดียวกัน  
  6.4 สําเนาทะเบียนบ+านฉบับเจ+าบ+าน ซ่ึงเป/นบ+านท่ีนักเรียนอยู 1อาศัย พร+อมถ1ายสําเนาเอกสาร  
(ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต+อง 1 ฉบับ 
 7. ข้ันตอนการรับสมัคร  
  7.1 ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห,บุรีกําหนด  รับได+ ณ วันท่ีสมัคร หรือดาวน,โหลดใบสมัครได+ท่ี 
website : www.sing.ac.th 
  7.2 กรอกใบสมัครด+วยตัวบรรจง ชัดเจน โดยใช+ปากกาเขียน ให+ครบถ+วนตามรายการท่ีระบุไว+ใน 
ใบสมัคร และถูกต+องตรงตามกับหลักฐาน และเป/นความจริงทุกประการ หากพบว1ามีข+อความเท็จ ต+องรับผิดชอบ   
ในการกระทํานั้นๆ  
  7.3 ผู +สมัครติดรูปบนใบสมัครให+เรียบร+อย ก1อนยื่นใบสมัครต1อเจ+าหน+าท่ีรับสมัครเพ่ือพิมพ,บัตร
ประจําตัวสอบและติดรูปถ1ายให+เรียบร+อย  
  7.4 ผู+สมัครยื่นใบสมัครพร+อมบัตรประจําตัวสอบต1อเจ+าหน+าท่ี ณ  โตeะรับสมัครท่ีกําหนด ตามวัน 
เวลาท่ีระบุในระเบียบการรับสมัคร  
  7.5 ผู+สมัครต+องแต1งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให+ถูกระเบียบ ในวันสมัคร  
 8. การสอบคัดเลือก วันเสาร,ท่ี  9  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 น. เป/นต+นไป 

ตารางสอบ  เร่ิมเวลา 08.30 น. เปLนต�นไป  ณ ห�องสอบท่ีกําหนด 
วัน เดือน ป- ชMวงเวลา เวลา วิชาท่ีสอบ 

วันเสาร,ท่ี  
9 มีนาคม 
2562 

08.30 น. - 09.00 น. 30 นาที - ผู+สอบถึงสนามสอบ เตรียมอุปกรณ, บัตรประจําตัว 
ผู+สมัครสอบ  และ ตรวจดูรายชื่อ,ห+องสอบ/รายงานตัว 

09.00 น. - 10.30 น. 90 นาที คณิตศาสตร, 
10.30 น. - 12.00 น. 90 นาที วิทยาศาสตร, 
13.00 น. - 14.00 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ 

            ข�อสอบ   ครอบคลุมเนื้อหา ชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 4 - 6 
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 ข�อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก  
    - ผู+เข+าสอบต+องยื่นบัตรประจําตัวผู+สอบแสดงต1อกรรมการคุมสอบ  
    - แต1งกายชุดนักเรียนให+ถูกต+องตามระเบียบ  
    - ใช+ปากกาสีดําหรือสีน้ําเงินในการสอบประเมินความรู+  
    - หากนักเรียนเข+าห+องสอบช+าเกิน 30 นาที ให+หมดสิทธิ์สอบคัดเลือกในรายวิชานั้นๆ  
    - หากพบว1าผู+เข+าสอบทุจริต จะตัดสิทธิ์การพิจารณาเข+าเรียน  
 9. เกณฑ1การตัดสินผล  
 พิจารณาจากคะแนนรวมผลการทดสอบสูงสุดถึงตํ่าสุด จํานวน 30 คน หากลําดับท่ี 30 มีมากกว1า 1 คน 
จะรับผู+ท่ีมีคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษสูงกว1า หากยังเท1ากันอีก ให+พิจารณาจากคะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตร,  
คณิตศาสตร, และลําดับท่ีการสมัครก1อน ตามลําดับ 
 10. การประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว (ถ�าไมMมาดําเนินการตามกําหนดถือวMาสละสิทธ์ิ) 
  10.1 การประกาศผล   วันท่ี  13  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. เป/นต+นไป จะประกาศผลทาง 
Internet ท่ี website: www.sing.ac.th และติดประกาศ ณ ปJายประกาศ อาคาร 4   
  10.2 การรายงานตัว วันท่ี  13  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นักเรียนรายงานตัว 
ด+วยตนเอง ณ สถานท่ีรายงานตัวบริเวณอาคาร 5  ตามวันเวลาท่ีกําหนด  แต1งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
  10.3 มอบตัว  วันท่ี  16  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ให+นักเรียนมามอบตัวพร+อม
ผู+ปกครอง และรับฟiงการประชุมชี้แจง ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน, และมอบตัวบริเวณอาคาร 5 ตามวันเวลา 
ท่ีกําหนด  แต1งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม 
 11. หลักฐานการมอบตัว  
  11.1 ใบมอบตัว ตามแบบฟอร,มท่ีโรงเรียนสิงห,บุรีจัดทํา (โรงเรียนจะมอบให+ในวันมอบตัว)  
         11.2 ใบ ปพ 1 / หนังสือรับรอง (ระดับประถมศึกษา) ซ่ึงแสดงผลการเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาป%ท่ี 4  และชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 5 และมีค1าเฉลี่ยในรายวิชาท่ีบังคับ ตามคุณสมบัติเฉพาะ พร+อม 
ถ1ายสําเนาเอกสาร (ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต+อง 1 ฉบับ 
         11.3 สําเนาทะเบียนบ+านของนักเรียน  บิดาและมารดา และรับรองสําเนาถูกต+อง อย1างละ 1 ฉบับ   
หากมิได+อยู 1ร 1วมกัน ให+นําทะเบียนบ+านฉบับจริงของบิดา/มารดา ถ1ายสําเนาเอกสาร และรับรองสําเนาถูกต+อง 
และหากอาศัยอยู 1กับญาติท่ีเป /นผู +ปกครองและเป/นเจ +าบ +าน   ให +นําทะเบียนบ+านฉบับจริง ถ1ายสําเนาเอกสาร  
และรับรอง สําเนาถูกต+อง มาแสดงให+ครบถ+วน  
  11.4 หากเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ให+นําเอกสารฉบับจริงพร+อมถ1ายสําเนาเอกสาร และรับรอง 
สําเนาถูกต+องในใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล (ถ+ามี)  
  11.5 ผู+ปกครองท่ีจะมาดําเนินการมอบตัวนักเรียน ( หมายถึง บิดา หรือมารดา หรือญาติท่ีใกล+ชิด 
เลี้ยงดูเป/นผู+ปกครองแทนโดยชอบธรรม  ต+องมีชื่ออยู1ในทะเบียนบ+านเดียวกันกับนักเรียน) ต+องนํานักเรียนมาด+วย
ตนเองและหากปรากฏว1าผู+ปกครองมิใช1บุคคลดังกล1าวข+างต+น นักเรียนจะมิได+รับการพิจารณาให+มอบตัว                              
  11.6 นักเรียนต+องแต1งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ท่ีถูกต+องมามอบตัว  
  11.7 ใบรับรองแพทย,ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีระบุว1าไม1เป/นผู+เสพติดยาเสพติดทุกชนิด   
  11.8 ค1าใช+จ1ายตามโครงการ 
 12. การสละสิทธ์ิ  
  12.1 นักเรียนท่ีมิได+เข+าสอบ หรือมาช+าเกินกว1าเวลาท่ีกําหนดในการสอบคัดเลือก ถือว1าสละสิทธิ์  
  12.2 นักเรียนท่ีมิได+ไปรายงานตัว มอบตัวตามกําหนด และไม1เข+าร1วมกิจกรรมตามข+อ 14. (ยกเว+นกรณี
เหตุสุดวิสัย ท้ังนี้ข้ึนอยู1กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน) ถือว1าสละสิทธิ์ 
  12.3 ค1าใช+จ1ายตามโครงการท่ีต+องชําระ ถ+าไม1ชําระในวันมอบตัวถือว1าสละสิทธิ์ 
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 13. การลงทะเบียน  
 นักเรียนท่ีมอบตัวแล+วต+องลงทะเบียนในป%การศึกษา 2562  โดยกรอกรายวิชาสาระพ้ืนฐานและสาระ
เพ่ิมเติมให+ครบถ+วน หลังจากนั้นจะไม1มีการเปลี่ยนแปลงข+อมูลวิชาใดๆ ท้ังสิ้น  
 14. กิจกรรมปรับพื้นฐานพัฒนาชีวิตสูMสังคม 
  14.1 กิจกรรม “ลูกฟJาแดง องอาจเยี่ยงสิงห,” ( 3 วัน) 
  14.2 กิจกรรม “คุณธรรมนําชีวิต” ( 2 วัน) 
 15. กองอํานวยการประชาสัมพันธ1  
  ผู+ปกครองและนักเรียนสามารถติดต1อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได+ท่ี  
  1. สํานักงานอํานวยการ งานประชาสัมพันธ, อาคาร 4 โรงเรียนสิงห,บุรี  
  2. โทร. 036-507161, 036-507173, 081-7053907, 087-2073343, 091-4092055 
  3. ติดตามข1าวสาร/ประกาศผลทาง Internet ท่ี website: http://www.sing.ac.th 
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