
 
ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา  2563 

 
ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า  “เสนานุกูล”  จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภท

ห้องเรียนทั่วไป ประจ าปีการศึกษา  2563  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  14  ปีการศึกษา 256 3   
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จึงก าหนดการรับนักเรียนดังนี้ 
ประเภทนักเรียนทั่วไป 
  รับนักเรียนจ านวน 56 คน (กรณีนักเรียนโรงเรียนเดิมไม่เต็มจ านวน จะรับเพ่ิมในประเภทนักเรียน
ท่ัวไปจนเต็มจ านวน)  
  หมายเหตุ จ านวนรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป รับจ านวน 280 คน เป็นนักเรียนเดิมร้อยละ 80 
นักเรียนทั่วไปร้อยละ 20  
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1) ก าลังเรียน หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
 2) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีใบรับรองความประพฤติเป็นหลักฐานประกอบ 
 3) ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดใดๆ 
2. วันรับสมัคร วันที่  21 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  08.30-16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 

 1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” 
 2) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริง เพ่ือตรวจสอบ) และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (1 ฉบับ) 
 3) ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 4) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาของผู้สมัคร (1 ฉบับ) 
 5) ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาของผู้สมัคร (1 ฉบับ) 
 6) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. (จ านวน 2 รูป) 
 7) ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม 
 8) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 (ส่งในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562) 
 หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ  ต้องชัดเจนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
 3.การคัดเลือก โดยวิธีสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนวิชาที่สอบ คือ 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยคิดสัดส่วนคะแนนสอบ 5 รายวิชาต่อคะแนน
รวม O-NET เท่ากับ 70:30  หากคะแนนสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนรวม O-NET คะแนนสอบของโรงเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ  



  4. วันสอบคัดเลือก วันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 5. วันประกาศผล วันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website :www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน 
  6. วันรายงานตัว วันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. - 14.00 น.  
    การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
ส ารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นก าหนดเวลา ในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ                
ภาคเรียนที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 1,200 บาท สถานที่รายงานตัว ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
  7. วันสอบจัดแผนการเรียน วันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

หมายเหตุ แผนการเรียนที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ 
 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     รับจ านวน  80 คน  
 2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ     รับจ านวน  40 คน 
 3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน      รับจ านวน  40 คน 
 4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป ( มีแผนการเรียนให้เลือกตามความถนัด ได้แก่ แผนวิทยาการ แผนภาษาฝรั่งเศส 
แผนการงานอาชีพ แผนคหกรรม และแผนพลศึกษา )    รับจ านวน  120 คน 
 
 การสอบ นักเรียนทุกคนต้องสอบทุกวิชาเพื่อน าไปพิจารณาการจัดแผนการเรียน 
 
 การพิจารณาผลการสอบ โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้  
 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ  หากคะแนนรวม 3 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ตามล าดับ  

วิชาที่สอบ เวลา คะแนน หมายเหตุ 
คณิตศาสตร์ 09.00-10.00 น. 40 60 นาที 
สังคมศึกษา 10.10-11.00 น. 40 50 นาที 
ภาษาไทย 11.10-12.00 น. 40 50 นาที 

วิทยาศาสตร์ 13.00-14.00 น. 40 60 นาที 
ภาษาอังกฤษ 14.10-15.00 น. 40 50 นาที 

วันสอบ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

5 เมษายน พ.ศ. 2563 09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 40 60 นาที 
10.10-11.00 น. สังคมศึกษา 40 50 นาที 
11.10-12.00 น. ภาษาไทย 40 50 นาที 
13.00-14.00 น. วิทยาศาสตร์ 40 60 นาที 

 14.10-15.00 น. ภาษาอังกฤษ 40 50 นาที 

http://www.sena.ac.th/


 2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
หากคะแนนรวม 2 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตามล าดับ 
 3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน จะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยตามล าดับ   
 4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไปจะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามล าดับ   
 
 8. วันมอบตัว วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 14.00  น. 
 การมอบตัวผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครอง
ที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องน าส าเนา
ทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย  
 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้  
 1)  ปพ.1 ฉบับจริง (เพ่ือตรวจสอบ) และส าเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว และถือเป็นการ              
สละสิทธิ์แผนการเรียนที่สอบได้) จ านวน 1 ฉบับ 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะจึงมีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนได้)  
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่   5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 


