ที่ ศธ 04240.37/ว16

โรงเรียนหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ 77110
29 มกราคม 2559

เรือ่ ง

ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศโรงเรียนหัวหินเรื่องการรับนักเรียนชั้นม.1และ ม.4

จํานวน 3 ฉบับ

ดวยโรงเรียนหัวหิน ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2559 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ
( English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับสมัคร วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ 2559 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รับสมัคร วันที่ 20 – 24
มีนาคม 2559 นั้น
ในการนี้ โรงเรียนขอความอนุเคราะหใหหนวยงานของทาน ชวยประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และพิจารณาใหความอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์)
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน

สํานักงานฝายวิชาการ
โทร. 0–325–1127 ตอ 333
โทรสาร 0–325–1128
E Mail : huahinschool184@gmail.com

ประกาศโรงเรียนหัวหิน
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559
..........................................................
เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559
ของโรงเรียนหัวหิน เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปการศึกษา 2559 จึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังตอไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (จํานวน 400 คน)
1. ประเภทของการรับสมัคร
1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไดแก นักเรียนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในเขต
ตําบลหัวหิน ตําบลหนองแก ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใตของอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (นักเรียนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียนหัวหิน ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 )
1.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ไดแก นักเรียนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูนอกเขต
ตําบลหัวหิน ตําบลหนองแก ตําบลหินเหล็กไฟ ตําบลทับใตของอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
2.1 คุณสมบัติ
2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
2.1.2 เปนผูม คี วามประพฤติดี
2.2 หลักฐานการรับสมัคร
2.2.1 ใบสมัคร
2.2.2 ทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนา 1 ชุด
2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
2.2.4 รูปถายขนาด 1 1 นิว้ จํานวน 2 รูป
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3. วัน และเวลาการรับนักเรียน
3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่ อาคารอเนกประสงค (โดม) โรงเรียนหัวหิน
สอบคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนหัวหิน สถานที่ อาคารรามจิตติ (อาคาร 4)
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ สถานที่ อาคารอเนกประสงค (โดม) โรงเรียนหัวหิน
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ อาคารรามจิตติ ( อาคาร 4)
3.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่ อาคารอเนกประสงค (โดม) โรงเรียนหัวหิน
สอบคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนหัวหิน สถานที่ อาคารรามจิตติ (อาคาร 4)
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ สถานที่ อาคารอเนกประสงค (โดม) โรงเรียนหัวหิน
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ อาคารรามจิตติ ( อาคาร 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 240 คน
1. ประเภทของการรับสมัคร
1.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนหัวหิน ( ปการศึกษา 2558 )
ที่ไดยื่นความประสงคเขาเรียนตามเกณฑศักยภาพของนักเรียน รอยละ 80 จํานวน 192 คน
1.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนหัวหินเดิม โดยใชคะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนหัวหิน รอยละ 20 จํานวน 48 คน
2. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
2.1 คุณสมบัติ
2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 255 8 หรือเทียบเทา
2.1.2 เปนผูม คี วามประพฤติดี
2.2 หลักฐานการรับสมัคร
2.2.1 ใบสมัคร
2.2.2 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ชุด
2.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่
แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือ เทียบเทา
2.2.4 รูปถายขนาด 1 1 นิว้ จํานวน 2 รูป
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-33. วัน และเวลาการรับนักเรียน
3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนหัวหิน ( ปการศึกษา 2558 )
รับสมัคร วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ หองวิชาการ อาคารอัศวพาหุ ( อาคาร 1 )
ประกาศผล วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น.
สถานที่ หองวิชาการ อาคารอัศวพาหุ ( อาคาร 1 )
รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ หองวิชาการ อาคารอัศวพาหุ ( อาคาร 1 )
มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ อาคารรามจิตติ (อาคาร 4)
3.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนหัวหินเดิม
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่ อาคารอเนกประสงค (โดม) โรงเรียนหัวหิน
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
โดยใชแบบทดสอบของโรงเรียนหัวหิน
สถานที่ อาคารรามจิตติ (อาคาร 4)
ประกาศผล /รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ หอประชุม โรงเรียนหัวหิน
มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ อาคารรามจิตติ ( อาคาร 4)
ประกาศ ณ วันที่

27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

( นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ )
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนหัวหิน

1. ปกติ

หองเรียน

2.หองเรียนพิเศษวิทย คณิต
3. EP (English Program)

รวม

ปการศึกษา
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2559
ม.1
40 คน/หอง
(10 หอง)
ในเขตและนอกเขต
(1 หอง 30 คน)

430

รวม
400

ม.4
40 คน/หอง
(6 หอง)

รวม
240

30

(1 หอง 30 คน)
(1 หอง 30 คน)

30
30

300

สรุปยอดการสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนทั่วไป
แผนการรับ
จํานวนสมัคร
จํานวนหอง
จํานวนนักเรียน
ในเขต
นอกเขต
11(1)
440+30
305
264
11(1)
440+30
272
204
11(1)
440+30
233
215
10(1)
400+30
210
198
10(1)
400+30
245
208
10(1)
400+30
236
192
10(1)
400+30
281
254

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหัวหิน ต.หัวหิน ต.ทับใต ต.หินเหล็กไฟ ต.หนองแก
หมายเหตุ หองเรียนพิเศษ Ep ระดับชัน้ ละ 1 หอง หองละ 30 คน
สรุปยอดการสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 นักเรียนทั่วไป
ปการศึกษา
แผนการรับ
จํานวนสมัคร
จํานวนหอง
จํานวนนักเรียน
ม.3 เดิม
นักเรียนทั่วไป
2552
8
320
179
202
2553
7(1)
280+30
149
211
2554
7(1)
280+30
222
209
2555
7(1)
280+30
187
276
2556
7(1)
280+30
191
230
2557
7(1)
280+30
143
241
2558
6(2)
240+30+30
161
249

****รับสมัคร ม.1 , ม.4 หองเรียนพิเศษ วันที่ 20 -24 กุมภาพันธ 2559
ม.1 , ม.4 ทั่วไป
วันที่ 20 -24 มีนาคม 2559

รวม
569
476
448
408
453
428
535

รวม
381
360
429
463
421
384
410

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( ม.3 เดิม )
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนหัวหิน
ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1. เลือกแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
2. มีความประพฤติดี
3. ผลการเรียนเฉลี่ย
3.1 แผนการเรียนวิทย - คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.50
และผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พื้นฐาน(ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
ไมต่ํากวา 2.50
3 .2 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.30 และ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร พน้ื ฐาน (ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
ไมต่ํากวา 2.30
3.3 แผนการเรียนอังกฤษ-การงาน ผลการเรียนเฉลีย่ รวม (ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
ไมต่ํากวา 2.00
3.4 แผนการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
ไมต่ํากวา 2.00
3.5 แผนการเรียน Intensive- จีน -ญี่ปุน ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ม.1-ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
ไมต่ํากวา 2.00

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนหัวหิน

1. ปกติ

หองเรียน

2.หองเรียนพิเศษวิทย คณิต
3. EP (English Program)

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2559
ม.1
40 คน/หอง
(10 หอง)
ในเขตและนอกเขต
(1 หอง 30 คน)

รวม
400

ม.4
40 คน/หอง
(6 หอง)

รวม
240

30

(1 หอง 30 คน)
(1 หอง 30 คน)

30
30

430

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนหัวหิน

ชั้น
ม.1/1-4
ม.1/5-6
ม.1/7-9
ม.1/10
ม.1/11

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

แผนการเรียน
วิทย-คณิต
อังฤษ-คณิต
ทั่วไป
Intensive จีน-ญี่ปุน
English Program
รวม

จํานวน
160
80
120
40
30
430

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนหัวหิน

ชั้น
ม.4/1
ม.4/2-3
ม.4/4
ม.4/5-6
ม.4/7
ม.4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แผนการเรียน
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
วิทย-คณิต
อังกฤษ-คณิต
ทั่วไป
Intensive จีน-ญี่ปุน
English Program

จํานวน
30
80
40
80
40
30
300

300

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ( ม.3 เดิม )
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนหัวหิน

1. เลือกแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
2. มีความประพฤติดี
3. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.1 แผนการเรียนวิทย-คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.50 และ
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50
2.2 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.30 และ
ผลการเรียนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรไมตาํ่ กวา 2.30
2.3 แผนการเรียนทั่วไป ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.00
2.5 แผนการเรียนIntensive- จีน , แผนการเรียนIntensive- ญี่ปุน
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.00 และผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.00

ขอมูลผลการเรียน ม.3 ปจจุบัน ปการศึกษา 2558 ( ขอมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559)
จํานวนนักเรียน
364
รอยละ

เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

เฉลี่ย 2.50 -2.99

เฉลี่ย 2.00-2.49

ต่ํากวา 2.00

75
20.49

65
17.76

112
30.60

112
31.15

****** นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

คุณสมบัติ 1.ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 – 2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมต่ํากวา
2.75 และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.75
2.ผลการเรียนเฉลี่ย รวมสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้น ม.1 – 2
และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไมต่ํากวา 2.75 และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งสองสาระการเรียนรูไมต่ํากวา 2.75
การพิจารณา
1) ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 – 2 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
- ไมต่ํากวา 3.00
จํานวน 75 คน
- ตั้งแต 2.75 - 2.99 จํานวน ….. คน
2) ผลการเรียนเฉลี่ยรวมสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชั้น ม.1 – 2
และภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน
- ไมต่ํากวา 3.00
- ตั้งแต 2.75 - 2.99 จํานวน

…… คน
…….. คน

ขอมูลผลการเรียน ม.3 ปจจุบัน ปการศึกษา 2557
จํานวนนักเรียน เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เฉลี่ย 2.50 -2.99
338
รอยละ

เฉลี่ย 2.00-2.49

ต่าํ กลา 2.00-สูงกวา 1.50

แผนการรับนักเรียน โรงเรียนหัวหิน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2556
ม.1 จํานวน 11 หองเรียน ทัว่ ไป 10 หอง หองละ 40 คน รวม 400 คน
โครงการสองภาษา (English Program) จํานวน 1 หอง หองละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 430 คน

ม.4 จํานวน 8 หองเรียน ทัว่ ไป 7 หอง หองละ 40 คน รวม 280 คน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง หองละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 310 คน

ประกาศโรงเรียนหัวหิน
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ประจําปการศึกษา 2559
....................................................
เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ 4 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ประจําปการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
หัวหิน เปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและแนวปฏิบตั ขิ องสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2559 จึงกําหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ดังตอไปนี้
ประเภทของการรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ ( English Program : EP นักเรียนที่มีความประสงคสมัครเขาเรียนตามโครงการ โดยทดสอบ
ความพรอมพื้นฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
ประเภทคัดเลือก
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไมต่ํากวา 2.50
1.3 สถานภาพโสด
1.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
1.6 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนา
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลัง
ศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
1
4 รูปถายขนาด 1
นิว้ จํานวน 3 รูป
2

/วันและเวลา...

-2วันและเวลาการรับนักเรียน
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
( English Program : EP ) รับจํานวน 30 คน
รับสมัคร สอบสัมภาษณ วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
สอบคัดเลือก วันที่
5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ หอง 122 อาคารอัศวพาหุ (อาคาร 1)
ประกาศผล วันที่
10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ สถานทีห่ อ งวิชาการ อาคารอัศวพาหุ (อาคาร 1)
รายงานตัว วันที่
12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
มอบตัว วันที่
12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ ( English Program : EP ) นักเรียนทั่วไปที่มีความประสงคสมัครเขาเรียนตามโครงการ
โดยทดสอบความพรอมพืน้ ฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ประเภทคัดเลือก
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไมตาํ่ กวา 3.00
1.3 สถานภาพโสด
1.4 มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
1.6 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนา
3. หลักฐานการจบการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานที่แสดงวากําลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 หรือเทียบเทา
1
4 รูปถายขนาด 1
นิว้ จํานวน 3 รูป
2

/วันและเวลา...

-3-

วันและเวลาการรับนักเรียน
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
( English Program : EP ) รับจํานวน 30 คน
รับสมัคร สอบสัมภาษณ วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
สอบคัดเลือก วันที่
6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ หอง 122 อาคารอัศวพาหุ (อาคาร 1)
ประกาศผล วันที่
11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ สถานทีห่ อ งวิชาการ อาคารอัศวพาหุ (อาคาร 1)
รายงานตัว/มอบตัว วันที่
12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.30 น.
สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
วันที่
12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

( นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ )
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน

ประกาศโรงเรียนหัวหิน
เรื่อง การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิง่ แวดลอม
ประจําปการศึกษา 2559
..........................................................
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิง่ แวดลอม โรงเรียนหัวหิน
จึงกําหนดรายละเอียด คุณสมบัติ ผูสมัครและการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ดังนี้
1.คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หรือเทียบเทา ปการศึกษา 2558
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.75
1.2.2 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐานรวมกับ
คณิตศาสตรพน้ื ฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
และชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1) ไมต่ํากวา 2.75
1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
1.4 ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
1.5 มีความตัง้ ใจเขาโครงการ มีความประพฤติดแี ละไดรบั การสนับสนุนจากผูป กครอง
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบสมัคร
2.2 รูปถายขนาด 1 1 นิว้ จํานวน 2 รูป
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2.3 สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน
2.4 ใบปพ.1 หรือหลักฐานที่แสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติ ขอ 1.2 พรอมสําเนา 1 ชุด

-23. วัน และเวลาการรับนักเรียน
รับสมัคร วันที่
20 – 24 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ หองประชุมอัศวพาหุ (อาคาร 1)
สอบคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ หองวิชาการ อาคารอัศวพาหุ ( อาคาร 1 )
รายงานตัว/ มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สถานที่ หองโสตทัศนศึกษา
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. วิชาที่สอบคัดเลือก

วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร

ประกาศ ณ วันที่

27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

( นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ )
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวหิน

