
 

ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 
เร่ือง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประเภทห้องเรียนปกติ 
.................................................................. 

 เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ 
โรงเรียนห้วยยางศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
เด็กมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล หลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม จึงกำหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑.  รับสมัครนักเรียนแบบผ่านระบบออนไลน์ 
 ๑.๑  คุณสมบัตินักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ / นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  -  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า  
  -  สำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า   
 ๑.๒  หลักฐานการรับสมัคร 
  -  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า / หลักฐานการ
จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า (สำเนา) 
 



- ๒ - 
 

 ๑.๓  การดำเนินการในระบบออนไลน์ 
  ๑.  ให้นักเรียนสมัครระบบออนไลน์ ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ 
http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=21101399 

หรือแสกน QR Code 
 
 
 
 
 

 
  ***หมายเหตุ : ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบทุกเมนู  เอกสารประกอบการสมัคร  
คือ สำเนาเอกสาร ปพ.๑  โดยจะแนบใน Google Form ลิงค์ถัดไป ข้อ ๒. ( เอกสารอื่นๆ นำมาวันมอบตัว
วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ) 

  ๒.  ให้นักเรียนแนบสำเนาเอกสาร ปพ.๑ และส่ังไซต์ชุดพละของโรงเรียน ตามลิงค์
ดังต่อไปนี้   https://forms.gle/H3SJjgNsadLHNMXT8 
หรือแสกน QR Code 
 
 
 
 

 
 
๒.  สมัครด้วยตนเอง (แบบ Walk in) 
 ๒.๑  คุณสมบัตินักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ / นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  -  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือเทียบเท่า  
  -  สำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า   
 ๒.๒  หลักฐานการรับสมัคร 
  -  หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า / หลักฐานการ
จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า (สำเนา) 
 ๒.๓  สถานท่ีรับสมัคร 
  -  อาคาร ๓  โรงเรียนห้วยยางศึกษา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 
 

http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=21101399
https://forms.gle/H3SJjgNsadLHNMXT8


- ๓ - 
 
๓.  วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
 ๓.๑  รับสมัครนักเรียนแบบผ่านระบบออนไลน์   วันท่ี  ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
 ๓.๒  สมัครด้วยตนเอง (แบบ Walk in) วันท่ี  ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.      
ณ อาคาร ๓ โรงเรียนห้วยยางศึกษา  และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม 
 
๔.  กำหนดการ 
 ๔.๑  ประกาศห้องเรียน  และแจ้งเลขประจำตัวนักเรียน  วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓           
ทางเว็บไซต์  www.huayyangsuksa.ac.th 
 ๔.๒  มอบตัวนักเรียน/ ปฐมนิเทศนักเรียน/ ชำระค่าใช้จ่าย  วันท่ี 14  มิถุนายน  ๒๕๖๓           
ณ  อาคารกาสะลอง  โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
 ๔.๓  ค่ายปรับพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
 ๔.๔  เปิดภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 
๕.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ( ประมาณ ๓,๒๐๐  บาท ) 
 ๕.๑  ค่าระดมทรัพยากร   จำนวน ๒,๐๐๐  บาท 
 ๕.๒  ค่าสระว่ายน้ำ   จำนวน    ๓๕๐  บาท    
        ( สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ) 
 ๕.๓  ค่าประกันอุบัติเหตุ   จำนวน    ๒๐๐  บาท 
 ๕.๔  ค่ากระเป๋านักเรียน   จำนวน    ๒๕๐  บาท 
 ๕.๕  ค่าชุดพละ    จำนวน    ๔๐๐  บาท 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  2๑  เมษายน  2563 

 

 

                                                                ( นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์ ) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

 

 

 

 

http://www.huayyangsuksa.ac.th/

