ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
---------------------------ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จะดาเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทัว่ ไป
ประจาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียน จึงกาหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี้
ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น (นักเรียนทั่วไป)
รับนักเรียนจานวน 48 คน (กรณีนักเรียนโรงเรียนเดิมไม่เต็มจานวนรับ จะรับเพิ่มในประเภทนักเรียนโรงเรียน
อื่นจนเต็มจานวนรับ )
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กาลังเรียน หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2) มีความประพฤติเรียบร้อย
3) ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือสิ่งเสพติดใดๆ
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 (ส่งในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจนและรับรองสาเนาถูกต้อง
3.การคัดเลื อก โดยวิธีส อบคัดเลือ ก ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรี ยน วิช าที่สอบ คือ
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

4.วันสอบคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

วันสอบ

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

หมายเหตุ

1 เมษายน พ.ศ.2561

09.00-10.00 น.
10.10-11.00 น.
11.10-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.10-15.00 น.

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

40
40
40
40
40

60 นาที
50 นาที
50 นาที
60 นาที
50 นาที

5.วันประกาศผล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
6.วันรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
สารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา ในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาของ
ภาคเรียนที่ 1 เป็นจานวนเงิน 800 บาท สถานที่รายงานตัว ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
7.วันสอบจัดแผนการเรียน วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2561
วันสอบ

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

หมายเหตุ

6 เมษายน พ.ศ. 2561

09.00-10.00 น.
10.10-11.00 น.
11.10-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.10-15.00 น.

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

40
40
40
40
40

60 นาที
50 นาที
50 นาที
60 นาที
50 นาที

หมายเหตุ แผนการเรียนที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รับจานวน 80 คน
2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รับจานวน 40 คน
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
รับจานวน 40 คน
4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไป ( มีแผนการเรียนให้เลือกตามความถนัด ได้แก่ แผนวิทยาการ แผนภาษาฝรั่งเศส
แผนการงานอาชีพ และแผนพลศึกษา )
รับจานวน 80 คน

การสอบ นักเรียนทุกคนต้องสอบทุกวิชา
การพิจารณาผลการสอบ โรงเรียนจะดาเนินการดังนี้
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ หากคะแนนรวม 3 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ตามลาดับ
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จะพิจารณาผลการสอบรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
หากคะแนนรวม 2 วิชาเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตามลาดับ
3) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน จะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยตามลาดับ
4) แผนการเรียนศิลป์ ทั่วไปจะพิจารณาผลการสอบทุกรายวิชา หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามลาดับ
8.วันมอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.30 น.
การมอบตั ว ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นต้ อ งมามอบตั ว พร้ อ มกั น ผู้ ป กครองที่ ม ามอบตั ว นั ก เรี ย นต้ อ งเป็ น
ผู้ปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนา
สาเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว และถือเป็นการสละ
สิทธิ์แผนการเรียนที่สอบได้) จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะจึงมีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนได้)
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และกาหนดการอื่นๆ ได้ที่ website : www.sena.ac.th
หรือ Facebook : Takuapasenafans

