ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)
ประจาปีการศึกษา 2562

---------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นตะกั่ ว ป่ า “เสนานุ กู ล ” จะด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP) ประจาปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงกาหนดการรับนักเรียนดังนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
เป็นโครงการพิเศษที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีความรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี รับนักเรียน จานวน 72 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2) มีผลการเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ดังนี้
(1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00
(2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 3.00
(3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า 3.00
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียน
6) ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
ที่เป็นเงินสนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท (บุตรข้าราชการมีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์)
2. วันรับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3) สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.5 ที่ออกโดยโรงเรียนเดิม ซึ่งแสดงผลการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์พื้นฐาน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. จานวน 2 รูป
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจน และ รับรองสาเนาถูกต้อง

3. การคัดเลือก โดยวิธีสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการ
ทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามลาดับ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
4. วันสอบคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 –15.00 น.
ตารางสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
เวลา
วิชา
หมายเหตุ
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ (120 นาที)
พัก
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ (120 นาที)
5. วันประกาศผล วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
6. วันรายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562
เวลา 09.00 - 16.30 น.
การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงาน
ตัวแทนนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะ
เรียกตัวสารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา และในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบารุ ง
การศึกษาตามโครงการเป็นเงิน 50% (เป็นเงินจานวน 2,500 บาท) ตามที่แจ้งในระเบียบการและจะจ่ายส่วนที่
เหลืออีกครั้งในวันมอบตัว สถานที่รายงานตัว ห้องประชุมสิมิลัน (ห้องประชุม 1) ชั้น 1 อาคาร 3
7. วันมอบตัว วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562
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)
สามารถติดตามข้ อมู ล ข่า วสารการรั บสมั คร และก าหนดการอื่ น ๆ ได้ที่ website
Facebook : Takuapasenafans
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