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ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

เรื่อง การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย จึงกําหนดรายละเอียดการ
รับสมัคร คุณสมบัติ และการเขาศึกษาตอในระดับชั้นดังกลาวหองเรียนปกติ ดังตอไปนี้ 
 

 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

๑. จํานวนรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๒ หอง รับท้ังชายและหญิงจํานวน ๘๐ คน  

๒. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว  มอบตัว  

   รับสมัคร       วันท่ี  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐      เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.   
          สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐          เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
          ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.       
          มอบตัว  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐         เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   

๓. สถานท่ีรับสมัคร ใตถุนอาคาร  ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

๔. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑)  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙  

๒)   อายุไมเกิน ๑๗ ป เปนโสด 

๓)   มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย  

 ๕.  หลักฐานการสมัคร 

๑)   ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

   ๒)   สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน แสดงชื่อผูสมัคร ชื่อบิดา มารดา แสดงเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด 

๓)  ใบ ปพ.๑ แสดงผลการเรียนหรือใบรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิมใน
กรณีท่ียังไมไดรับใบ ปพ.๑  

๔)  รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  แผน (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) 

 

 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
๑. จํานวนรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๑ หอง รับท้ังชายและหญิงจํานวน ๔๐ คน  

๒. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว  

   รับสมัคร       วันท่ี  ๒๗-๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น 
         สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๒  เมษายน  ๒๕๖๐      เวลา  ๐๙.๐๐  น. 



๒ 
 

          ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.      
          มอบตัว  วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   
           ๓ . สถานท่ีรับสมัคร ใตถุนอาคาร  ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

๔. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑)  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙  

๒)   อายุไมเกิน ๒๐ ป เปนโสด 

๓)   มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย  

 ๕.  หลักฐานการสมัคร 

๑)   ใบสมัครของโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

   ๒)   สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน แสดงชื่อผูสมัคร ชื่อบิดา มารดา แสดงเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด 

๓)  ใบ ปพ.๑ แสดงผลการเรียนหรือใบรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิมใน
กรณีท่ียังไมไดรับใบ ปพ.๑  

๔)  รูปถายหนาตรง ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  แผน (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 
       ( นายธนัฐ  มาตชรา ) 

       ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐    

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รับสมัครนักเรียน ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๘  เมษายน ๒๕๖๐ สอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศผลและรายงานตัว โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มอบตัว ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศ  

เปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รับสมัครนักเรียน ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๒  เมษายน ๒๕๖๐ สอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศผลและรายงานตัว โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ มอบตัว ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศ  

เปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ใตถุนอาคาร ก  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย 
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