
 
 

ประกาศโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๑ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยแบ่งประเภทดังนี้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

๑. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
๒. ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ (นักเรียนทั่วไป) 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเดิม 
๒. ประเภทนักเรียนทั่วไป 

ดังนั้น  เพื่อให้การรับ สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ า         
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕ ๙  จึงก าหนดรายละเอียดในการรับ สมัคร
นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นักเรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ดังนี้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑. คุณสมบัติของผู้เรียน 
 ๑ .๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษา      
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑ .๓ เป็นโสด 
๒. หลักฐานการสมัคร 
 ๒ .๑ ใบสมัครของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
 ๒ .๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ และส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ๑ 
ฉบับ 
 ๒ .๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมถ่ายส าเนา  ๑ ฉบับ 
 ๒ .๔ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๓x๔ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่าย  
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 



๓. ก าหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/รายงานตัว/วันมอบตัว  
๓.๑ การรับใบสมัคร ม.๑ ขอรับใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม  

๒๕๕๙  เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๒ วันรับสมัคร   วันที่ ๒๐ -๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

    ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๓.๓ สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๔ วันประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๕ รายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๖ วันปฐมนิเทศ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑. คุณสมบัติของผู้เรียน 
 ๑ .๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษา      
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑.๒ ไม่จ ากัดอายุ 
 ๑ .๓ เป็นโสด 
๒. หลักฐานการสมัคร 
 ๒ .๑ ใบสมัครของโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
 ๒ .๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ และส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ๑ 
ฉบับ 
 ๒ .๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษา  
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมถ่ายส าเนา  ๑ ฉบับ 
 ๒ .๔ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หรือ ๓x๔ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า และถ่าย  
ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 

๓. ก าหนดการรับใบสมัคร/วันรับสมัคร/รายงานตัว/วันมอบตัว 
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนเดิม 

๓.๑ การรับใบสมัคร ม.๔    ขอรับใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม    
                                   ๒๕๕๙  เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๒ วันรับสมัคร   วันที่ ๒๐ -๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๓.๓ สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๔ วันประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๕ รายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๖ วันปฐมนิเทศ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. 



ประเภทนักเรียนทั่วไป 
๓.๑ การรับใบสมัคร ม.๔    ขอรับใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ตั้งแต่วันที่  ๑ มีนาคม  

   ๒๕๕๙  เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๒ วันรับสมัคร   วันที่ ๒๐ -๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. 

 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
๓.๓ สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 
๓.๔ วันประกาศผล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๕ รายงานตัว/มอบตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. 
๓.๖ วันปฐมนิเทศ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 

(นายสมคิด  เจริญสุข) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 


