
 
ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ปีการศึกษา  2563 

 

  ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท
ห้องเรียนทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14 ปีการศึกษา2563 
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน จึงก าหนดการรับนักเรียนดังนี้  
 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ, นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประเภทห้องเรียนทั่วไป  รับนักเรียนจ านวน 280  คน 
(รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 168 คน (ร้อยละ 60 จากจ านวนรับทั้งหมด) รับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ
จ านวน 112 คน (ร้อยละ 40 จากจ านวนรับทั้งหมด) รวมทั้งสิ้น จ านวน 280 คน) 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ก าลังเรียนหรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

(กรณีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ คือ นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทุกหมู่บ้านและทุกต าบลในอ าเภอตะกั่วป่า) 
2. วันรับสมัคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

       หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 
       นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ, นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนทั่วไป) 
 1) ใบสมัคร และบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ของโรงเรียนตะก่ัวป่า “เสนานุกูล” (รับ ณ วันที่สมัคร) 
 2) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ฉบับจริง เพื่อตรวจสอบ) และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (1 ฉบับ) 
 3) ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัคร (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 2562 (ส่งในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) 
 หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องชัดเจนและรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 
3. การคัดเลือก นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ  สอบคัดเลือก จ านวน 5 รายวิชา

ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยคิดสัดส่วนคะแนนสอบ 5 รายวิชาต่อ
คะแนนรวม O-NET เท่ากับ 70:30 หากคะแนนสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนรวม O-NET คะแนนสอบของ
โรงเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ  

4. ตารางสอบคัดเลือก นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ   



 

ตารางสอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

วิชา เวลาสอบ นาที คะแนน ข้อ 
คณิตศาสตร์ 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 

วิทยาศาสตร์ 13.00-14.00 น. 60 40 40 
สังคมศึกษา 14.10-14.50 น. 40 40 40 

 5. วันประกาศผล 
  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ    
  ประกาศผล วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  
 6. วันรายงานตัว 
  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ     

รายงานตัว   วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. 
 การรายงานตัวนักเรียนนักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่สามารถรายงานตัวแทน
นักเรียนได้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกตัว
ส ารองมารายงานตัวทันทีหลังจากพ้นก าหนดเวลา ในวันรายงานตัว นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ
ภาคเรียนที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 1,200 บาท สถานที่รายงานตัว ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 
 7. วันมอบตัว วันที่  6  เมษายน  พ.ศ.2563 เวลา  09.00 - 14.00 น. 
 การมอบตัวผู้ปกครองและนักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมกัน ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนต้องเป็นผู้ปกครอง
ที่จะต้องดูแลนักเรียนไปตลอดจนจบการศึกษา กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องน าส าเนา
ทะเบียนบ้านมาแนบเป็นหลักฐานในการมอบตัวด้วย  
 หลักฐานในการมอบตัว มีดังนี้  
 1)  ปพ.1 ฉบับจริง (เพ่ือตรวจสอบ) และส าเนา ปพ.1 (หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้มอบตัว) จ านวน 1 ฉบับ 
 2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียน) 
 
 
 การเลือกแผนการเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

  โรงเรียนจะด าเนินการให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยพิจารณาจากผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เท่ากันจะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ โดยแผนการเรียนที่โรงเรียนก าหนด คือ  

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
    1) ผลการเรียนเฉลี่ย    ไม่น้อยกว่า 3.00 
     2) รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00  
    3) รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00 
     4) รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า 3.00 
  หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งสองภาคเรียน  จะได้รับการ

พิจารณาก่อน และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 



 2. แผนการเรียนศิลป์ค านวณ (ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์)   มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดังนี้ 

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

 3. แผนการเรียนทั่วไป จ านวน 10 แผน ดังนี้   แผนการเรียนเกษตร แผนการเรียนพลศึกษา แผนการเรียน
ธุรกิจ แผนการเรียนคหกรรม แผนการเรียนช่างอุตสาหกรรม แผนการเรียนนาฏศิลป์ แผนการเรียนดนตรีไทย แผนการ
เรียนดนตรีสากล แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนภาษาจีน 

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

  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่   5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

 (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 


