ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม (SMTE)
ปีการศึกษา 2561

---------------------------ด้ว ยโรงเรี ยนตะกั่ว ป่า “เสนานุ กูล ” จะดาเนินการรั บนั กเรี ยนเข้าเรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ประเภท
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงกาหนดการรับนักเรียน
ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
เป็นโครงการพิ เ ศษที่มุ่งเน้นให้ นักเรี ยนมีความสามารถด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม และมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี รับนักเรียน จานวน 30 คน
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1) กาลังเรียนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
2) มีผลการเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ดังนี้
(1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.75
(2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ากว่า 2.75
(3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่ต่ากว่า 2.75
3) มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6) ต้องเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่
เป็นเงินสนับสนุนการศึกษาตามปกติ ภาคเรี ยนละ 5,000 บาท (บุตรข้าราชการมีสิ ทธิ์เ บิกได้ตามสิ ทธิ์ ) และ
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
7) มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
8) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงือ่ นไขของโรงเรียน

2. วันรับสมัคร วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1) ใบสมัคร ของโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา ผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
3) สาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนา ปพ.1 (ใบแสดงผลการเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 แสดงผลการเรียนและ เกรดเฉลี่ย 4
ภาคเรียน) จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 2 รูป
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจน และ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. การคัดเลือก โดยวิธีสอบคัดเลือก ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง
วิชาที่สอบ คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง) หากคะแนนรวมเท่ากัน
จะพิจารณาจาก คะแนนการทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผลการเรียนเฉลี่ย สะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และผลการเรียนเฉลี่ย สะสม ตามลาดับ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน
4. วันสอบคัดเลือก วันที่ 11 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ตารางสอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา
วิชา
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ (120 นาที)
พัก
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ (120 นาที)

หมายเหตุ
ข้อสอบจากส่วนกลาง
ข้อสอบจากส่วนกลาง

5. วันประกาศผล วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงเรียนจะประกาศผลการสอบทาง Website : www.sena.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
6. วันรายงานตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
การรายงานตัวนักเรียน นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
สารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นกาหนดเวลา และในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงิน ค่าบารุงการศึกษา
ตามโครงการเป็ น เงิ น 50%
ตามที่ แ จ้ ง ในระเบี ย บการและจะจ่ า ยส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ครั้ ง ในวั น มอบตั ว
สถานที่รายงานตัว ห้องประชุม 1 อาคาร 3

7. วันมอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2561
เวลา 09.00-16.30 น.
การมอบตัว ผู้ป กครองและนักเรียนต้อ งมามอบตัวพร้อ มกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรี ยนต้อ งเป็น
ผู้ปกครองที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนา
สาเนาทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย
หลักฐานในการมอบตัว มีดงั นี้
1) ปพ.1 ฉบับจริง (เพื่อตรวจสอบ) และสาเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ต้องบรรลุนิติภาวะ)
สามารถติด ตามข้ อมูลข่า วสารการรับสมัค ร และกาหนดการอื่ นๆ ได้ ที่ website
Facebook : Takuapasenafans

:

www.sena.ac.th หรื อ

