
 

 
 

 

 
 

   ประกาศโรงเรียนหัวหิน 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1    ปีการศึกษา  2557 

 .......................................................... 
เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียน    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1     ปีการศึกษา 2557     ของโรงเรียนหัวหิน      

เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ปีการศึกษา  2557     จึงก าหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน  ดังต่อไปนี ้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (จ านวน  400 คน) 
ประเภทของการรับสมัคร 

1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  ได้แก่  นักเรียนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต 
     ต าบลหัวหิน  ต าบลหนองแก  ต าบลหินเหล็กไฟ  ต าบลทับใต้ของอ าเภอหัวหิน จังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์ (นักเรียนต้องมช่ืีออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหัวหิน 
     ไม่น้อยกว่า 2  ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 )     
1.2 นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ  ได้แก่  นักเรียนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต 
     ต าบลหัวหิน  ต าบลหนองแก  ต าบลหินเหล็กไฟ  ต าบลทับใต้ของอ าเภอหัวหิน จังหวัด 
     ประจวบคีรีขันธ์  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
2.1 คุณสมบัติ   

2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
       เทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
       ปีการศึกษา 2556  หรือเทียบเท่า 
2.1.2 เป็นผู้มีความประพฤติด ี

      2.2   หลักฐานการรับสมัคร 
2.2.1   ใบสมัคร 
2.2.2   ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา  1  ชุด 
2.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 
          ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 

2.2.4   รูปถ่ายขนาด  1
2

1    นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
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3.   วัน และเวลาการรับนักเรียน 
 3.1  นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ   

รับสมัคร   วันที่  20 – 24  มีนาคม  2557   เวลา  08.30 – 16.30  น.  
                                         ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สถานที่  อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  โรงเรียนหัวหิน 

สอบวัดความรู้   วันที่    29   มีนาคม   2557    เวลา  09.00 น.  
              โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนหัวหิน    สถานที่    อาคารรามจิตติ  (อาคาร 4)   

                          จับฉลาก   วันที่  6  เมษายน  2557   
              รายงานตัวจับฉลาก เวลา   08.00  –  08.45  น  
              เริ่มจับฉลาก    เวลา  09.00 น.   นักเรียนไม่มาตามก าหนดเวลาถือว่า  สละสิทธิ์ 

                  สถานที่    หอประชุมโรงเรียนหัวหิน 
      ประกาศผล และรายงานตัว วันที่  6  เมษายน  2557  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  สถานที่    หอประชุมโรงเรียนหัวหิน 
       มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

                                         สถานที่     อาคารรามจิตติ  ( อาคาร 4) 
3.2   นักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ 

รับสมัคร   วันที่  20 – 24  มีนาคม  2557   เวลา  08.30 – 16.30  น.  
                                         ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สถานที่  อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  โรงเรียนหัวหิน 

สอบวัดความรู้   วันที่    29   มีนาคม   2557    เวลา  09.00 น.  
              โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนหัวหิน    สถานที่    อาคารรามจิตติ  (อาคาร 4)   

                          จับฉลาก   วันที่  6  เมษายน  2557   
              รายงานตัวจับฉลาก เวลา   08.00  –  08.45  น  
              เริ่มจับฉลาก    เวลา  09.00 น.   นักเรียนไม่มาตามก าหนดเวลาถือว่า  สละสิทธิ์ 

                  สถานที่    หอประชุมโรงเรียนหัวหิน 
      ประกาศผล และรายงานตัว วันที่  6  เมษายน  2557  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
  สถานที่    หอประชุมโรงเรียนหัวหิน 
       มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

                                         สถานที่     อาคารรามจิตติ  ( อาคาร 4) 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่      22     เดือน   มกราคม    พ.ศ.  2557 
 
 
 

         ( นายสวัสดิ ์  เสาหงษ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหิน 

 
 


