
-1- 

 

 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 

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

ด้วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัด
ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการที ่เน้นส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 จ ัดให ้น ักเร ียนได ้ เร ียนว ิชาว ิทยาศาสตร ์  คณิตศาสตร ์  ภาษาอ ังกฤษ และว ิชาส ุขศ ึกษา 
ด้วยครูชาวต่างประเทศจากประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ วิชาอื่น ๆ ใช้ภาษาไทยโดยครู 
ชาวไทย   

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 5. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ 
 6. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เป้าหมาย 
 1. เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. นักเรียน จำนวน 1 ห้อง  ไม่เกิน 30 คน  

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   
2. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50  
4. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  
5. สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5. ผู้ปกครองต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
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เง่ือนไข 

1. พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพเพิ ่มเติมในด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 17,370 บาท (ค่าใช้จ่ายที ่เป็นเงิน
สนับสนุนการศึกษาตามปกติ , สาธารณประโยชน์, ประกันชีวิต, สมาคมผู้ปกครองและครู, ค่า
ประกันของเสียหาย, ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา, ค่าสอนคอมพิวเตอร์,ค่าเรียน
ปรับพื้นฐาน) ภาคเรียนที่สอง 15,800 บาท 

2. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
3. ผู ้ปกครองต้องมีความพร้อมที ่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เพิ ่มเติมอันอาจมีขึ ้นในระหว่าง 

การเรียนจนจบหลักสูตร 
 

หลักฐานและวิธีการรับสมัคร 
 ให้นักเรียนยื่นสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis66 เท่านั้น โดยกรอก

ข้อมูลตามความเป็นจริงและแนบหลักฐาน(อัพโหลด) ใบรับรองผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 
ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  
ที่มีการลงนามของผู้บริหารโรงเรียนประกอบการสมัคร  

หากตรวจพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความจริง ให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การสมัครเรียน  
 

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ 
 1. ใบรับรองผลการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด หรือ 
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 – 5 ฉบับจริง ที่ได้อัพโหลดในขั้นตอนการ
สมัคร 

๒. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว
หรือหนังสือเดินทาง 
 3. ชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 100 บาท 
 
หลักฐานที่นำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา (ฉบับถ่ายเอกสาร) อย่างละ 1  ฉบับ ในกรณีไม่ได้พัก
อาศัยกับบิดา มารดา ให้เพิ่มเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายเอกสาร) จำนวน 1  ฉบับ 

2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว

หรือหนังสือเดินทาง 
4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

 
 
 

/กําหนดวันและเวลา... 
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กำหนดวันและเวลา 
รับสมัคร  วันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา  08.00 น. ถึง  ๑8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา 16.30 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ทีเ่ว็บไซต ์ https://www.deebuk.ac.th/regis66  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2566 
 สอบคัดเลือก  

- สอบข้อเขียน วันที่ 4 มีนาคม 2566  
- สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.   

 ประกาศผลการสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566 

การสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
2. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 

 
การตัดสินผลการคัดเลือก 
 ใช้คะแนนรวมผลการสอบคัดเลือก เต็ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 

     1. คะแนนสอบข้อเขียน 75 คะแนน จากวิชาภาษาอังกฤษ 50%   คณิตศาสตร์ 25% และ
วิทยาศาสตร์ 25% 

     2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน 
  เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปตามลำดับถึงคะแนนต่ำสุดตามจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ 
ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ 
 
หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP)  แต่นักเรียนมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนในห้องเรียนประเภททั่วไป 
นักเรียนต้องดำเนินการสมัครในห้องเรียนประเภททั่วไปอีกคร้ัง 
 

ตารางสอบ 
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

 

วัน เดือน ปี เวลา เวลา(นาที) วิชา หมายเหต ุ

4 มีนาคม 2566 
 

09.30 – 11.00 น. 
11.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.35 -15.35 น. 

90 
80  
90 
60 

คณิตศาสตร์  
พักกลางวัน 
วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ 

 

รายงานตัวเข้าสอบ

เวลา 08.00 น. 

5 มีนาคม 2566 
 

09.00 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)  
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ประกาศ ณ วันที่    2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
           (นางสาวอรสา เสรีวงษ์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพงังาวิทยายน 

 


