ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
---------------------------ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” จะดาเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ ไป
ประจาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน จึงกาหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี้

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ, นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รับนักเรียนจานวน 240 คน
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
กาลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอาเภอตะกั่วป่าเท่านั้น
2. วันรับสมัคร วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ)
3) สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาของผู้สมัคร (1 ฉบับ)
5) สาเนาทะเบียนบ้านของมารดาของผู้สมัคร (1 ฉบับ)
6) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. (จานวน 2 รูป)
7) ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะนักเรียนนอกเขต ส่งในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจนและรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การคัดเลื อก หากนักเรียนในเขตพื้นที่บริ การเกินแผนการรั บ ให้จับฉลากในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” (ติดตามประกาศผลทาง website : www.sena.ac.th)
4. การสอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กรณีนักเรียนในเขตรวมกับนอกเขตเกินจานวนที่ประกาศ
ให้สอบคัดเลื อกเฉพาะนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริ การ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 (ติดตามประกาศผลทาง
website : www.sena.ac.th)

ตารางสอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561
(กรณีรวมนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตบริการ เกิน 240 คน)
วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

เวลาสอบ
08.30 - 09.30 น.
09.40 - 10.40 น.
10.50 - 11.30 น.
13.00 - 14.00 น.
14.10 - 14.50 น.

นาที
60
60
40
60
40

คะแนน
40
40
40
40
40

ข้อ
40
40
40
40
40

5. วันประกาศผล
1) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
6. วันรายงานตัว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น.
นั ก เรี ย นนอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร กรณี ที่ มี ก ารสอบคั ด เลื อ ก รายงานตั ว วั น ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. และกรณี ไ ม่ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กให้ ร ายงานตั ว วั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. พร้อมกันทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
สารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา ในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาของ
ภาคเรียนที่ 1 เป็นจานวนเงิน 800 บาท สถานที่รายงานตัว ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
7. วันมอบตัว วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561
เวลา 09.00-16.30 น.
การมอบตัวผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครอง
ที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนาสาเนา
ทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน)

