
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนบึงกาฬ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  21 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ประกำศให้โรงเรียนบึงกำฬเป็นโรงเรียนที่มีอั ตรำ
แข่งขันสูงในปีกำรศึกษำ  2560  จำกจ ำนวน  293  โรงเรียนทั่วประเทศ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในช้ันมัธยมศกึษำ
ปีท่ี  1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  โรงเรียนบึงกำฬ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  สอดคล้องกับประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ปีกำรศึกษำ 
2560  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
1.  ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
  1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
    -  หลักสูตรและจ านวนที่รับเข้าเรียน 
    โรงเรียนบึงกำฬก ำหนดรับนักเรียนเข้ำเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1  ประเภทห้องเรียนพิเศษหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอังกฤษ (Mini English Program)  ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 1 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น  30  คน   
   -  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    (1)  ส ำ เร็จกำรศึกษำในช้ันประถมศึกษำปีที่  6 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พ.ศ. 2551                                     
ของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี  6  ปีกำรศึกษำ  2559 
    (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรำยวิชำในช้ันประถมศึกษำปีที่  4, 5 ไม่ต่ ำกว่ำ  2. 50 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
    (3)  เป็นโสด 
    (4)  มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 
  (5)  มีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์ แข็งแรง    
   (6)  ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบ ำรุงกำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่ 
  -  หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครโรงเรียนบึงกำฬ 
  (2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้สมัคร  จ ำนวน  1  ฉบับ 
  (3)  หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน ปพ.1 หรือระเบียนแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำที่โรงเรียนเดิมรับรอง 
 (4)  รูปถ่ำย ขนำด  1 – 1.5  นิ้ว  (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ ำนวน  3  แผ่น   
  -  การคัดเลือก 
  จำกคะแนนกำรสอบตำมเนื้อหำของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใน 5 วิชำหลัก คือ ภำษำอังกฤษ   คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย  และ  สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  
  โดยจะพิจำรณำคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนรวมทุกวิชำ  และมีคะแนนรำยวิชำ  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์                             
วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย  และ  สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  50  หำกผู้ที่สอบได้ล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวน
นักเรียนท่ีโรงเรียนก ำหนดรับมีคะแนนเท่ำกันหลำยคน  จะพิจำรณำจำกคะแนนสอบมำกท่ีสุดเรียงไปตำมล ำดับรำยวิชำ  ดังนี ้
  1)  วิชำภำษำอังกฤษ 
  2)  วิชำคณิตศำสตร์ 
  3)  วิชำวิทยำศำสตร์ 
  4)  วิชำภำษำไทย 
  5)  วิชำสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
*  หมายเหตุ  ทั้งนี้หำกนักเรียนไม่สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ตำมที่โรงเรียนก ำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนถือว่ำสิ้นสุด 



  -  ก าหนดการ 
   รับสมัคร    วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น. 
      ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องวิทยบริการ  โรงเรียนบึงกาฬ 
  สอบคัดเลือก   วันที่  4  มีนาคม  2560  เวลา  09.00-16.30 น. เป็นต้นไป 
      ณ  โรงเรียนบึงกาฬ  ตามตารางสอบดังนี้ 
 

09.00 - 10.30 น. 10.40 - 11.40 น. 
พัก 

12.40 - 14.10 น. 14.20 -15.20 น. 15.30-16.30 น. 
คณิตศำสตร ์
(25 คะแนน) 

สังคมศึกษำ 
(15 คะแนน) 

วิทยำศำสตร ์
(25 คะแนน) 

ภำษำไทย 
(15 คะแนน) 

ภำษำอังกฤษ 
(20 คะแนน) 

 

  ประกาศผล   วันที่  9  มีนาคม  2560  ณ  โรงเรียนบึงกาฬ 
      ทางบอร์ดโรงเรียนและทางเว็บไซต์  www.bksc.ac.th 
  รายงานตัวและมอบตัว วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      ณ  โรงเรียนบึงกาฬ 
หำกมีผู้สละสิทธิ์ไม่มำมอบตัวตำมวัน - เวลำดังกล่ำว  ถือว่ำนักเรียนสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่ได้ส ำรองตำมล ำดับขึ้นมำแทน  
โดยประกำศท่ีบอร์ดและทำงเว็บไซต์  www.bksc.ac.th  โรงเรียนบึงกำฬ  มอบตัววันที ่ 13 มีนำคม 2560 เวลำ 09.00-16.30 น.                            
2.  ประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนห้องเรียน  Mini English Program (MEP) 
   2.1  ค่ำเรียนเสริมปรับพื้นฐำนควำมรู้      1,000   บำท 
  2.2  ค่ำเรียนภำษำอังกฤษกับครูต่ำงชำติ 2 ภำคเรียน      2,000 บำท 
  2.3  ค่ำเรียนภำษำที่สอง (จีน, ญี่ปุ่น , เวียดนำม, ลำว , เกำหลี) 2 ภำคเรียน    600  บำท 
  2.4  ค่ำท ำประกันอุบัติเหตุ         150 บำท 
  2.5  ค่ำสมำคมผู้ปกครอง        120 บำท 
  2.6  ค่ำคู่มือนักเรียนและกำรปฐมนิเทศ      100 บำท 
  2.7  ค่ำสมุดรักกำรอ่ำน         25 บำท 
  2.8  ค่ำสมุดบันทึกควำมด ี            35 บำท 
        รวมท้ังสิ้น (ข้อ 2.1-2.8)         4,030 บาท 
  2.9  ผู้ปกครองสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงครูพิเศษชำวต่ำงประเทศเฉพำะทำง  ค่ำเรียนปรับพื้นฐำนเพิ่มเติมเฉพำะภำษำอังกฤษ  
ค่ำเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียน  ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
หมายเหตุ  รำยกำรที่  2.1 นักเรียน  ม.1 ทุกคนต้องเรียนเสริมปรับพื้นฐำนควำมรู้ใน  5  รำยวิชำหลัก  คือ  ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำ  และภำษำอังกฤษ  เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ 

3.  หลักฐานการมอบตัว 
   3.1  ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง และฉบับส ำเนำ  1  ฉบับ 
  3.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ มำรดำ  และผู้ปกครอง  อย่ำงละ 1 แผ่น  
  3.3   รูปถ่ำยขนำด  1 - 1.5 นิ้ว  จ ำนวน  1  รูป เป็นรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ สวมเสื้อนักเรียนที่ถูกต้องตำมระเบียบ 
  3.4  ส ำเนำใบสูติบัตรนักเรียน  1  ฉบับ (ใบเกิด) 
  3.5   ช ำระค่ำบริกำรต่ำง ๆ ตำมข้อ  2  ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนบึงกำฬ   
  3.6  ต้องน ำผู้ปกครองมำเพื่อมอบตัวนักเรียนด้วย  หำกนักเรียนไม่น ำผู้ปกครองมำและไม่มำมอบตัวในวัน  เวลำ   ที่ก ำหนด               
ถือว่ำนักเรียนสละสิทธ์ิ  ในกำรเข้ำเรียนโรงเรียนบึงกำฬ 
  หมายเหตุ    ผู้ไม่มารับการทดสอบ หรือไม่มาเข้าสอบคัดเลือกและ ผู้ไม่มามอบตัว  ตำมวัน  เวลำ  ที่ก ำหนด  ถือว่ำสละ
สิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำโรงเรียนบึงกำฬในปีกำรศึกษำ 2560  จะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ 
  หำกสงสัยหรือต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อ สอบถำมได้ที่  โรงเรียนบึงกำฬ  อ ำเภอ เมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ  
38000  หรือ  โทรศัพท์หมำยเลข  0-4249-1188 , 09-0353-8184  

http://www.bksc.ac.th/

