
 
ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 

เร่ือง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนโควต้าความสามารถพิเศษ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
---------------------------- 

 

  ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท
นักเรียนความสามารถพิเศษประจ าปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงก าหนดการรับนักเรียนดังนี้ 
 

   1. จ ำนวนรับนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ 
ประเภทท่ีรับสมัคร จ ำนวนนักเรียน (คน) 

นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬามวยไทย 1 
นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล 5 
นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล 5 
นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 3 

 
  2. วันรับสมัครวันที่  21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 หลักฐานการสมัคร  มีดังนี้ 
  1)  ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา ผู้สมัคร  อย่างละ 1 ฉบับ 
  3)  ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
  4)  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. จ านวน  2  รูป 
  5)  ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) ประกอบการพิจารณา 
 หมำยเหตุ   ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ต้องชัดเจน และ รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กำรคัดเลือก วันที ่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09.00 น. - 16.30 น. 
  3.1 คุณสมบัติของผู้สมัครกีฬำมวยไทย 

1. รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนน 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 30 

2. ทักษะการเตะ/การชก เป้ามือเป้าแขน 20 

3. ทักษะการเตะ/การชก กระสอบทราย 20 

4. ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ 20 

5. ประสบการณ์ผ่านการแข่งขันระดับภาค 10 

 
  3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครกีฬำฟุตบอล 

1. รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนน 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 30 

2. ทักษะการรับ - ส่งบอล 10 

3. ทักษะการเลี้ยงบอลอ้อมหลัก 10 

4. ทักษะการยิงประตู 10 

5. ทักษะการโหม่งบอล 10 

6. ทักษะการเล่นทีม 30 

 
 
  3.3 คุณสมบัติของผู้สมัครกีฬำวอลเลย์บอล 

1. รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 



รายการประเมิน คะแนน 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 30 

2. การอันเดอร์บอล 20 

3. การรับบอล 20 

4. การตีบอล 20 

5. การเสริฟบอล 10 

 
  3.4 คุณสมบัติของผู้สมัครด้ำนดนตรี 

1. รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 
3. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนน 

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) 40 

2. บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 30 

3. บรรเลงเพลงตามถนัด จ านวน 2 เพลง 30 

 
4. วันประกำศผลและรำยงำนตัว วันที่  26 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. - 14.00  น. 

 โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง Website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน 
การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมำรำยงำนตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน

นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
ส ารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นก าหนดเวลา และในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ำยเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ
จ ำนวนเงิน 1,200 บำท ตำมที่แจ้งในระเบียบกำรและจะจ่ำยส่วนที่เหลืออีกครั้งในวันมอบตัว สถานที่รายงานตัว 
ห้องประชุมสิมิลัน (ห้องประชุม 1) ชั้น 1 อาคาร 3 
 
   5. วันสอบจัดแผนกำรเรียน วันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2563 

  
 

หมำยเหตุ แผนการเรียนที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     รับจ านวน  80 คน  
 2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ     รับจ านวน  40 คน 

วันสอบ เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน หมำยเหตุ 
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/


 3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน      รับจ านวน  40 คน 
 4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป ( มีแผนการเรียนให้เลือกตามความถนัด ได้แก่ แผนวิทยาการ แผนภาษาฝรั่งเศส 
แผนการงานอาชีพ แผนคหกรรม และแผนพลศึกษา )    รับจ านวน  120 คน 
 กำรสอบ นักเรียนทุกคนต้องสอบทุกวิชำเพื่อน ำไปพิจำรณำกำรจัดแผนกำรเรียน 
 กำรพิจำรณำผลกำรสอบ โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้   
 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  หากคะแนนรวม 3 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ
ตามล าดับ  
 2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
หากคะแนนรวม 2 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ 
 3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน จะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ตามล าดับ   
 4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไปจะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนน  
วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ   

6. วันมอบตัว วันที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2563 เวลา  09.00 น. - 14.00  น. 
    การมอบตัว ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมำมอบตัวพร้อมกัน  ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็น
ผู้ปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องน า
ส าเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย  
 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้  
  1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพ่ือตรวจสอบ) และส าเนา ปพ.1 (หำกไม่มีจะไม่อนุญำตให้มอบตัว)จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะ)  
  การพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และดนตรี ดังกล่าวให้อยู่ในข้อ
วินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกความสามารถพิเศษ การวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

   ประกาศ ณ วันที่   5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
(นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 


