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รองภัทธิดา กันเสนาะ
รองผูอำนวยการกลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ

และกลุมบริหารงานวิชาการ

รองวรอิศรา พรหมภัทร
รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
และกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะผูบริหาร

ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล" เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยทานเจาคุณมหานายก ผูตรวจ
การคณะสงฆ ไดจัดตั้งขึ้นเปนทำนองโรงเรียนในวัด อาศัย
ศาลาโรงธรรมของวัดใหมกำแพง (วัดเสนานุชรังสรรค) 
ในปจจุบันเปนตัวโรงเรียน

 ครั้นตอมา ในป พ.ศ. 2448 พระราชเมธี ผูตรวจการคณะสงฆมาตรวจเห็นวามีเด็กเขามาเลาเรียนเปนจำนวนมาก 80 - 90 คน
ควรจะจัดใหเปนตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได จึงจัดหาครูใหคนหนึ่ง ตั้งนามโรงเรียนวา "คณะราษฎรบำรุง"

  ในป พ.ศ. 2449 พระเสนานุชิต (ฉิม) ผูวาราชการเมืองตะกั่วปา (สมัยตะกั่วปายังเปนจังหวัด) 
เห็นวายุวชนใน ตำบลตลาดเหนือ ตลาดใต (ตำบลตะกั่วปาในปจจุบัน) กับตำบลใกลเคียงมีจำนวน
มากที่ยังไมไดรับการศึกษา เพราะสถานที่ศึกษามีนอยไมเพียงพอกับจำนวนของเด็ก เห็นสมควรที่จะ
ทะนุบำรุงโรงเรียนที่มีอยูแลวในวัดใหมกำแพง (เสนานุชรังสรรค) ตั้งนามโรงเรียนใหวา 
"โรงเรียนเสนานุกูล"

  ในป 2475 หลวงนิพิจนิติศาสตรกับหลวงพิลาศวรรณสารพรอมทั้งหลวงกิติวาสน
ธรรมการมณฑลภูเก็ต  ขุนมานภานุศาสตรธรรมการจังหวัดพังงา นายชื่น  ไชยสิริ 
นายอำเภอตะกั่วปา ตางเห็นพองวาโรงเรียนเกาตางชำรุดทรุดโทรมมากควรจัดตั้งเสียใหม
จึงไดเริ่มกอสรางและเสร็จเรียบรอยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2478 เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ประจำอำเภอตะกั่วปา "เสนานุกูล" และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2494 ไดเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเปน 

มาถึงปจจุบัน
โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"

ผอ.เลิศธิไกร ภิรมย
ผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา"เสนานุกูล"



พื้นที่โรงเรียนและอาคารเรียน
เนื้อที่ 100 ไร อาคารเรียน 5 หลัง
อาคารประกอบ 7 หลัง
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อาคาร 1           อาคาร 2          อาคาร 3

อาคาร 4           อาคาร 5         หอสมุดวิทยบริการ

ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน

อักษรยอ : ส.น.
สีประจำโรงเรียน : เขียว - ขาว

ปรัชญา : รักวิชา รูหนาที่ มีวินัย ใฝคุณธรรม
คำขวัญ : กยิรา เจ กยิรา เถนํ “ถาจะทำใหทำจริงๆ”



ทิศทางโรงเรียน
วิสัยทัศน (Vision)

           
              กลยุทธเรงดวน

เปาประสงค (Goal)

พันธกิจ (Mission)

             1. เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อพัฒนาความรูัความเขาใจในเรื่องเพศ
             2. เรงรัดพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อสรางบรรยากาศในบุคลากร 
              และนักเรียนอยูอยางมีความสุข

  1. เสริมสรางความเขมแข็งในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและบูรณาการดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมีความพอเพียง
  3. สงเสริมและพัฒนาความเปนอัจฉริยภาพของผูเรียน
  4. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
  6. สงเสริมสนับสนุนการสราง ใช แหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
    7. ขับเคลื่อนเครือขายรวมพัฒนา

กลยุทธของโรงเรียน

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเปนไทย สากล และมีความพอเพียง
  2. ผูเรียนมีความเปนอัจฉริยภาพและมีความสามารถในการแขงขันระดับชาติ ระดับสากล
  3. ครูและบุคลากรมีความรู คูคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานและเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน
  4. ระบบบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
  5. สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  6. มีเครือขายรวมพัฒนาภายในประเทศและระหวางประเทศ

  1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเปนไทย สูความเปนสากลบนความพอเพียง
  2. พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนสงเสริมอัจฉริยภาพของผูเรียน
  3. สงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและดำรงชีวิตบนทางสายกลาง
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร
  5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

     โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล" เปนองคกรชั้นนำแหงการเรียนรู สูสังคมคุณธรรม นำเทคโนโลยี ยืนหยัดบนเวทีสากล 
บนพื้นฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปพุทธศักราช 2560
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เปาหมายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน

หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   (ม.1-ม.3)   - แผนการเรียนทั่วไป 
                  - แผนการเรียนอังกฤษ  - คณิตศาสตร 
                  - แผนเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
                  - แผนการเรียนอังกฤษ  - คณิตศาสตร  (MEP,EP)
                  - แผนเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (SMP) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)   - แผนการเรียนทั่วไป
                                    - แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส
                  - แผนการเรียนอังกฤษ - จีน
                  - แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร
                  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 
                   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  (SMT) 

กลุมนักเรียนหองเรียนพิเศษทางภาษา Mini English Programe (MEP) , English Programe (EP)
กลุมนักเรียนหองเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (SMP,SMT)

  1. ผูเรียนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เปนคนดี คนเกง เปนคนที่สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา 
และมีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทย ภายใตบริบทสังคมโลกใหม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแขงขัน

  2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสูมาตรฐานสากล ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหงชาติ (TQA) 
เปนโรงเรียนยุคใหมที่จัดการศึกษาแบบองครวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

  3. โรงเรียนมีหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนความแตกตางตามศักยภาพของ
ผูเรียน โดยคำนึงผูเรียนเปนสำคัญ มี สื่ออุปกรณ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสมและปรับประยุกตใชไดสมประโยชน ทันตอการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก

  4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอยางทั่วถึง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มสรางสมรรถนะการเรียนรู และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในระดับสากล 
ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจ และความผูกพันตอวิชาชีพอยางแนนแฟน

  5. โรงเรียนมีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรู และรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหวางประเทศ รวมทั้งเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนเปนศูนยและรวมเปนเครือขายพัฒนาความรูใหกับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป



จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2558

ขอมูลนักเรียน  ประจำปการศึกษา 2558

ขอมูล 27 กรกฎาคม 2558

ขอมูล : วันที่ 10 มิถุนายน 2558
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คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"

เครือขายสถานศึกษา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   - ศาลจังหวัดตะกั่วปา
- สมาคมศิษยเกา โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"    - สำนักงานขนสงตะกั่วปา
- สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วปา          - ที่วาการอำเภอตะกั่วปา
- สถานีตำรวจภูธรตะกั่วปา             - สถาบันการศึกษาพลศึกษา กระบี่
- สาธารณสุขอำเภอตะกั่วปา            - วัด
- โรงพยาบาลตะกั่วปา               - เรือนจำ
- สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี- สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี         - สโมสรไลออนสตะกั่วปา
- องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา          - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
- สหกรณออมทรัพยครูพังงา             

นายทิวาโชค ทศไพรินทร  ประธาน
พระครูนันทปญญกร (สมศักดิ์ นนทปญโญ)  ผูแทนพระภิกษุ

นายประพันธ วงศพานิช  ผูทรงคุณวุฒิ
นายประยงค หวังหลี  ผูแทนองคกรศาสนา
นางวัชรี นามสงวน  ผูทรงคุณวุฒิ
นายวิวัฒน สงสะเสน ผูทรงคุณวุฒิ

แพทยหญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน แพทยหญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน  ผูทรงคุณวุฒิ
นางสาวจารุวรรณ ตันติปาล  ผูทรงคุณวุฒิ
นางสาวมนตรา บุญลอม  ผูทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ  ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น
นางสาววิไลวรรณ จึ่งสกุล  ผูแทนศิษยเกา

นายอัมรินทร เสริมศิริมานนท  ผูแทนองคกรชุมชน
นางพวงทิพย บัวสด  ผูแทนและผูปกครอง
นายกฤษฎา การะเกตนายกฤษฎา การะเกต  ผูแทนครู
นายเลิศธิไกร ภิรมย  เลขานุการ



ผลงานนักเรียนดีเดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นางสาวมาลีรัตน นิลอินจันทร ชั้น ม.6/7
นางสาวรตา คำโสภา ชั้น ม.6/7
ชนะเลิศ อันดับ 1
งานเขียนเชิงวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแขงขันทักษะสมรรถภาพทางภาษาไทยเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (สพม.14) 
ไปแขงขันระดับประเทศ

นางสาวชญานิษฐ ชูบัวโรย ชั้น ม.5/8นางสาวชญานิษฐ ชูบัวโรย ชั้น ม.5/8
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดสุนทรพจน "ภาษาไทยในยุคสมัย AEC
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

นางสาวสิมิลัน ศรีรัตน ชั้น ม.6/7
รองชนะเลิศ อันดับ 1
การพูดเลาเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6/ปวช.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

เด็กหญิงสุดารัตน ชาญดวยกิจ ชั้น ม.2/6 เด็กหญิงชญานิศ หอมรื่น ชั้น ม.2/6
เด็กหญิงปยธิดา ลิ่มสกุล ชั้น ม.2/6
ชนะเลิศ
การแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทย (ระดับจังหวัด)
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับสโมสรไลออนลสากลภาครวม 310 ประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับสโมสรไลออนลสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นางสาววิลาสินี ทองฉิม อันดับ 3 (ระดับประเทศ) 
ตัวแทนประเทศไทย เขาทำการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 
Asian Science Camp 2015
ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธรและองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ทั้งนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รวมฉายพระรูปรวมกับตัวแทนนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ระดับภาคใต) 
รุนอายุไมเกิน 15 ป (Junior High)
  - ด.ช.ฐนภัทร แขงขัน   ม. 3/7
  - ด.ช.ธีรพงศ กายกูล   ม. 2/9
  - ด.ช.ไพศิษฐ กางตั้น   ม. 1/9

ตัวแทนภาคใตเขารวมการแขงขันหุนยนต WRO 2015 
รอบชิงแชมปประเทศไทย (ระดับประเทศ)

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับภาคใต)
รุนอายุไมเกิน 19 ป (High School)
  - นายชิษณุพงศ ตันสกุล  ม. 5/8
  - ด.ช.ศักเรนทร บุญสูง  ม. 3/8
  - ด.ช.ณัฐดนัย เกิดลาภ  ม. 3/8



ผานการคัดเลือกเขารวมทำโครงงานวิทยาศาสตรภายใตการดูแล
และใหคำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช.

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนทาวยายมอม
   - นายศภุณัฐ สำลี       ชั้น ม. 5/8
   - น.ส.กัญญาพร คลองแคลว  ชั้น ม. 5/8
   - น.ส.สุพรรณษา ลือวราพงษ  ชั้น ม. 5/8
  
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนชบาชางดอกสีเหลืองและดอกสีขาว
   - นายธนพล ชอวง      ชั้น ม. 4/8
   - น.ส.นิโลบล พุทธชื่น     ชั้น ม. 5/8
   - น.ส.สุภาวิณี กลอมเกลา    ชั้น ม. 5/8 

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนกระเจียว         5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนคางคาวเผือก
   - นายชิษณุพงศ ตันสกุล    ชั้น ม. 5/8      - น.ส.กนิษฐา จั่นสกุล      ชั้น ม. 5/8
      - น.ส.ภูริชญา ไพสิฐการ    ชั้น ม. 5/8      - น.ส.จุฑาภรณ ศรีแสงปทุมพล  ชั้น ม. 5/8
   - น.ส.ธัญญลักษณ สุขเจริญ   ชั้น ม. 5/8       - น.ส.วิลาสินี ทองฉิม      ชั้น ม. 5/8 

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุเรียนสาลิกา
   - นายชานนท พัฒนแกว    ชั้น ม. 4/8
   - นายลัทธพล กายกูล     ชั้น ม. 4/8
   - นายณฐรัฐ ตันเจริญรัตน   ชั้น ม. 4/8

 

จำนวน 5 โครงงาน

โครงการเสริมสรางทักษะดานเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย รุนที่ 2 ประจำป 2558

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ)
การแขงขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ
(การแสดงละครสั้น)
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1. นางสาวชญานี    ศรีรัตน
2. นางสาวบุษยาภรณ  สงวนวงศ
3. นางสาวรัตนา    เกริกฤทธิ์
4. นายภรศิษฐ     ยุติศาสตร
5. นางสาวชิดชนก    แทนสกุล



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การแขงขันงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
เปนตัวแทนเขตพื้นที่และจังหวัดพังงาเขาแขงขัน (ระดับภาคใต)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

1.การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
 ทำนองสรภัญญะ (ระดับ ม.ตน)
    - ด.ญ.จุฬาลักษณ สุขเจริญ  ม.1/6
  - ด.ญ.นวรัตน ใบมะมุด   ม.1/6
  - ด.ญ.สรณสวรค สิทธิทัต  ม.1/6
  - ด.ญ.ขัตติยากร ปลอดวงศ  ม.2/9
  - ด.ญ.ธารวิมล มุงรวยกลาง ม.2/9
  - ด.ญ.ธิดารัตน กลิ่นอบเชย  ม.2/9
  - ด.ญ.ศศิฉาย สายใจบุญ   ม.2/9
    - ด.ญ.อรปรียา นาวาลอง  ม.2/9
  - ด.ญ.พิชชาภา สงวนนาม  ม.3/6
  - ด.ญ.กัยญญาณัช โลสกุล  ม.3/9

2.การแขงขันตอบปญหาธรรมะ (ระดับ ม.ปลาย)
  - น.ส.ศศิภัทร สำลี     ม.4/7
  - น.ส.พิมพลนัน หนูชวย   ม.4/7
  - น.ส.ภัทรกันต ขุนวัง    ม.4/7

ชนะเลิศ 8 รายการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 (ระดับภาคใต)

3.การประกวดวาดภาพ (ระดับ ม.ปลาย)
  - น.ส.พนิตนันท สงศรี     ม.4/7

4.การประกวดแตงคำประพันธกลอนสด (ระดับ ม.ตน)
  - ด.ญ.ปยธิดา ลิ่มสกุล     ม.3/6
  - ด.ญ.ชญานิศ หอมรื่น    ม.3/6
  - ด.ญ.ณิชนิภา ศรีเนียม    ม.3/6

5.การประกวดแตงคำประพันธกลอนสด 5.การประกวดแตงคำประพันธกลอนสด (ระดับ ม.ปลาย)
  - น.ส.สินีนาฏ เชื้อบอคา    ม.4/6
  - น.ส.กนิษฐา หนูชวย     ม.4/7
  - นายภูมิพัฒน ชำนาญ    ม.4/7

6.การประกวดเลานิทานชาดกประกอบทาทาง (ระดับ ม.ปลาย)
  - นายชยภพ ลิ่มสกุล     ม 4/7

7.การประกวดบรรยายธรรม (ระดับ ม.ตน)
    - ด.ญ.กนกลักษณ พิกุลทอง   ม.2/9

8.การประกวดกลาวคำอารธนาและถวายทาน (ระดับ ม.ตน)
  - ด.ญ.ปราณปรียา ปตตลอด  ม.2/2
  - ด.ญ.โฉมสวรรค นาคขวัญ   ม.2/5
  - ด.ญ.อักษรวดี เลมลักษณ   ม.2/9
  - ด.ญ.กานตธิดา ศรีบุรมย   ม.2/9
  - ด.ญ.มณีรัตน หนูเหมือน   ม.2/9
    - ด.ญ.ธนินาถ ปตตลอด    ม.2/9
  - ด.ญ.ภารวิณี จันทรประสาท  ม.2/9
  - ด.ญ.คุณิตา พฤษนันท    ม.2/9 
  - ด.ญ.นฤมล ทองฤทธิ์     ม.3/6
  - ด.ญ.พฤกษา จุยเสงี่ยม    ม.3/6
  - ด.ญ.ณิชาภัส ตันสกุล    ม.3/6

การประกวดแตงคำประพันธกลอนสด (ระดับ ม.ตน)

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา

แชมปกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำป 2558

รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬา และผูฝกสอน
1.ครูสุธิดา ไตรมาศ (ผูฝกสอน)       1.นางสาวกาญติมา ปญญาทิพย ชั้น ม.5/1       
                    ไดตำแหนงที่ 3 เทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิง 
2.ครูวาที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย (ผูฝกสอน)    2.นายจิตรภณ ถาวราภา ชั้น ม.4/5          
                    ไดตำแหนงที่ 3 วายน้ำ ฟรีสไตล 200 เมตร
                  3.ด.ช.อภิวัช รักษาพราหมณ ชั้น ม.3/2 
                    ไดตำแหนงที่ 3 กีฬากอลฟ ประเภททีมชาย

1.แชมปกีฬาเซปกตะกรอชาย      (รุนอายุไมเกิน 18 ป)
2.แชมปกีฬาเซปกตะกรอหญิง     (รุนอายุไมเกิน 18 ป)
3.แชมปกีฬาฟุตบอลชาย       (รุนอายุไมเกิน 18 ป)
4.แชมปกีฬาวอลเลยบอลในรมหญิง   (รุนอายุไมเกิน 18 ป)
5.แชมปกีฬาวิ่งพลัด 4X100 เมตรชาย  (รุนอายุไมเกิน 18 ป)
6.แชมปกีฬาเขยงกาวกระโดด / กระโดดสูง / กระโดดไกล / วิ่งพลัด 4X100 เมตร
 (รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง) และ (รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง) และรองอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร หญิง
7.รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุมน้ำน้ำหนัก และรองชนะเลิศ อันดับ 2 พุงแหลน 
 (รุนอายุไมเกิน 18 ปหญิง)



ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ประจำปการศึกษา 2557

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
อันดับที่ 2 จังหวัดพังงา อันดับที่ 6 สพม.14

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
อันดับที่ 2 จังหวัดพังงา อันดับที่ 6 สพม.14

ไทย    สังคม   อังกฤษ   คณิต    วิทย   สุขศึกษา   ศิลปะ  การงานฯ  เฉลี่ยรวม

ไทย    สังคม   อังกฤษ   คณิต    วิทย   สุขศึกษา  ศิลปะ   การงานฯ  เฉลี่ยรวม
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ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2558
ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

คายจุดประกายความเปนนักวิทยาศาสตรสูความเปนมาตรฐานสากล (SMP,SMT)
ณ ไรปรีดาโฮมเสตย รีสอรท อ.อาวลึก จ.กระบี่
ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2558 



พิธีไหวครูประจำปการศึกษา 2558
ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"
วันเสารที่ 6 มิถุนายน 2558

โครงการเขาคายคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ระหวางวันที่ 17-20 มิถุนายน 2558



พิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ"
ณ สนามหนาเสาธง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คาราวานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร (Road Show)
สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ (ปส.) และศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำภูมิภาค 
ภาคใต (ศวก3) ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
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"ดวยรักและผูกพัน"
เลี้ยงสงรองพาหน รวมใจ และรองชนากานต หมื่นพันธุชู 
ในโอกาสเขารับตำแหนงใหมเปนผูอำนวยการสถานศึกษา 

ถวายพานพุมเงิน-ทอง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  ณ หนาที่วาการอำเภอตะกั่วปา

กิจกรรมประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา ประจำป 2558
ยอดเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาตามบานเรือนขณะเดินขบวนเพื่อนำเงินถวายแกวัด รวมทั้งสิ้น 6,365.50 บาท



พิธีเปดการแขงขันการแขงขันวายน้ำ TACOLA CHAMPIONSHIP ชิงแชมป 14 จังหวัดภาคใต 

ครั้งที่ 4

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมโรงเรียน และศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วปา

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สหวิทยาเขตสิมิลัน)
ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 วิทยากรโดย รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กลุมบริหารแผนงานและงบประมาณ
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนตะกั่วปา "เสนานุกูล"  
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา 82110 

WWW.SENA.AC.TH

SENAFANS

TAKUAPASENA@GMAIL.COM

076-421118


