
 
ประกาศโรงเรียนตะกั่วปา่ "เสนานุกลู" 

การรับนักเรียนเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา  2561 

 

  ด้วยโรงเรียนตะก่ัวป่า“เสนานุกูล” จะด าเนินการรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภท
ห้องเรียนท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2561  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561 
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรยีน จึงก าหนดระเบียบการรับนักเรียน ดังนี ้
 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ, นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประเภทห้องเรียนทั่วไป   
รับนักเรียนจ านวน 240  คน 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

กรณีเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอตะก่ัวป่าเท่านั้น 
 

2. วันรับสมัคร  วันท่ี 25 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 
 1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ)  
 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)  ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะนักเรียนนอกเขต ส่งในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

3. การคัดเลือก    หากนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเกินแผนการรับ ให้จับฉลากในวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2561                   
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”   (ติดตามประกาศผลทาง website :  www.sena.ac.th) 

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


4. การสอบคัดเลือกนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ    กรณีนักเรียนในเขตรวมกับนอกเขตเกินจ านวนท่ีประกาศ     
ให้สอบคัดเลือกเฉพาะนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ  ในวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ.2561  (ติดตามประกาศผลทาง 
website :  www.sena.ac.th) 

ตารางสอบคัดเลอืก วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ.2561 
(กรณีรวมนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตบริการ เกิน 240 คน) 

 

วิชา เวลาสอบ นาท ี คะแนน ข้อ 
คณิตศาสตร ์ 08.30 - 09.30 น. 60 40 40 
ภาษาอังกฤษ 09.40 - 10.40 น. 60 40 40 
ภาษาไทย 10.50 - 11.30 น. 40 40 40 
วิทยาศาสตร ์ 13.00 - 14.00 น. 60 40 40 
สังคมศึกษา 14.10 - 14.50 น. 40 40 40 

 
 5. วันประกาศผล 
                1) วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2561 ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
                2) วันท่ี 4  เมษายน  พ.ศ.2561 ประกาศผลสอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  
 โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง website :  www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน 
 6. วันรายงานตัว 

นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ     รายงานตัว วันท่ี 5  เมษายน  พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ   กรณีท่ีมีการสอบคัดเลือก รายงานตัว วันท่ี 4  เมษายน  พ.ศ. 2561                    

เวลา 09.00 - 16.30 น. และกรณีไม่มีการสอบคัดเลือก ให้รายงานตัววันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2561                                       
เวลา 09.00 - 16.30 น. พร้อมกันท้ังนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ    
 การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
ส ารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นก าหนดเวลา ในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ
ภาคเรียนที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 800 บาท สถานท่ีรายงานตัว ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 

 7. วันมอบตัว วันท่ี  7 เมษายน  พ.ศ.2561 เวลา  09.00-16.30 น. 
 การมอบตัวผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองท่ีมามอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครอง
ท่ีจะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องน าส าเนา
ทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย  
 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้  
 1)  ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และส าเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จ านวน 1 ฉบับ 
 2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน)  

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


การเลือกแผนการเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
  โรงเรียนจะด าเนินการให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โดยพิจารณาจากผลการ

เรียนเฉลี่ย (GPA) กรณีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เท่ากันจะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ โดยแผนการเรียนที่โรงเรียนก าหนด คือ  

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี ้
    1) ผลการเรียนเฉลี่ย    ไม่ต่ ากว่า 3.00 
     2) รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 3.00  
    3) รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
     4) รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
  หมายเหตุ นักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ท้ังสองภาคเรียน  จะได้รับการ

พิจารณาก่อน และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. แผนการเรียนศิลป์ค านวณ (ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์)   มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ดังนี ้

    1) ผลการเรียนเฉลี่ย    ไม่น้อยกว่า 3.00 
     2) รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00 
     3) รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 3.00 

 3. แผนการเรียนทั่วไป จ านวน 9 แผน ดังนี้   แผนการเรียนเกษตร แผนการเรียนพลศึกษา แผนการเรียน
ธุรกิจ แผนการเรียนคหกรรม  แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม แผนการเรียนนาฏศิลป์ แผนการเรียนดนตรี แผนการ
เรียนคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนภาษาจีน 

  4. การรับนักเรียนแต่ละแผน   แผนท่ี 1 – 2 จัดเป็นรายห้องเรียน  รับแผนการเรียนละ 40 คน หากนักเรียน
มีคุณสมบัติไม่ครบตามจ านวน  40  คน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนตะก่ัวป่า                
“เสนานุกูล” ประชุมพิจารณาเป็นรายกรณี ส่วนแผนการเรียนทั่วไปจะจัดแบบคละห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน 
  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี   8   มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
         ( นางวรอิศรา พรหมภัทร ) 
                 รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการโรงเรยีนตะกัว่ป่า “เสนานุกูล” 

 


