
ระเบียบการรับสมัครนกัเรยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ปีการศกึษา 2566  
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับสมัครดังนี้ 
  1.1  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 
  1.2  แผนการเรียน อังกฤษ – คณติ 
  1.3  แผนการเรียน ศิลป ์– ภาษา(จีน) 
  1.4  แผนการเรียน ศิลป ์– ภาษา(ญีปุ่่น) 
  1.5  แผนการเรียน ศิลป ์– ดนตรศีึกษา 

           1.6  แผนการเรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ  (EP)  
 2.  คุณสมบตัขิองผู้สมัครแผนการเรยีน   วิทย ์ -  คณิต  

            2.1  รบัสมัครนกัเรียนชาย หญงิ ส าเร็จการศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 
            2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไมต่่ ากว่า  3.00 

                 2.3  มีผลการเรียนวิชาคณติศาสตร ์และวชิาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.80 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัครแผนการเรยีน   อังกฤษ – คณิต 

                3.1  รับสมัครนักเรียนชาย หญงิ ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
                3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไมต่่ ากว่า  2.80 
            3.3  มีผลการเรียนวิชาคณติศาสตรเ์ฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ไมต่่ ากว่า  2.60 
 4.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครแผนการเรยีน   ศิลป์ – ภาษา  (จีน หรือ ญี่ปุ่น , ดนตร)ี 

     4.1  รับสมคัรนักเรียนชาย หญงิ ส าเร็จการศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
     4.2  มีผลการเรียนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  2.70 

4.3  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย  5  ภาคเรียน ไมต่่ ากว่า  2.50 
5.  คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสตูรภาษาอังกฤษ (English Program)    
         5.1  มีผลการเรียนเฉล่ียในระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรอืเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 2.50 
6.  วันรับสมัคร  วันที ่ 6 ธันวาคม 2565 – 16 กุมภาพันธ ์ 2566 
7.  การสมัคร  กรอกรายละเอียดทางออนไลน์  (https://admission.hv.ac.th) 
8.  หลักฐานการรับสมัคร      ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ    
           (ยื่นก่อนวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566) 
         8.1   ส าเนาสูติบัตรนกัเรียน   จ านวน     1    แผ่น 
         8.2   ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุบ้านเลขที่ , ชื่อ 
      * บิดา    จ านวน      1   แผ่น 
      * มารดา    จ านวน      1   แผ่น 
      * นักเรียน     จ านวน      1   แผ่น  
        8.3   ส าเนาบัตรประชาชน 
     * บิดา    จ านวน      1   แผ่น 
     * มารดา     จ านวน      1   แผ่น  
        8.4   ส าเนา Passport ของบิดา , มารดา , นักเรียน อย่างละ 1 แผ่น (กรณีนักเรียนต่างชาติ) 
        8.5   ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป   (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก) 
        8.6   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของ นักเรียน บิดา มารดา (ถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
        8.7   รูปถ่ายของผู้สมัคร ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )   ขนาด   1.5 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 

         8.8   หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 
***   ทั้งนี้ หากน าหลักฐานมาไม่ครบ ทางโรงเรียนจะไม่รับสมัคร *** 

 

https://admission.hv.ac.th/


 
 
 9. ค่าใช้จ่าย      ค่าเอกสารในการสมคัร  ชดุละ  150   บาท 
10. ก าหนดการตา่ง ๆ 

ทดสอบความรู/้สัมภาษณ ์
อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ ์

ประกาศผล                  
(https://admission.hv.ac.th) 

www.hv.ac.th 

ลงทะเบียน ฝ่ายการเงิน 
อาคารไมเคิล รวั 

18  กุมภาพันธ์  2566 
เวลา 08.30 

1 มีนาคม 2566 
7 มีนาคม 2566 

 เวลา 08.30 - 15.00 น. 

11. การแต่งกาย                 ชุดนกัเรียน 
12. สิ่งที่เตรียมมาในวันทดสอบ  1. บัตรประจ าตัวผู้สมคัรสอบ     2. ดนิสอ 2B และยางลบ 
13.   รายวชิาที่สอบ         1. คณิตศาสตร ์            2. ภาษาอังกฤษ 

 
 

ผู้ที่มาสายเกิน  15  นาทีหลังจากสอบไปแล้ว ถอืว่าสละสิทธิ์  ไม่มสีิทธิ์เข้าสอบ 
 

 
 

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการเรียน 
ตราประจ าโรงเรียน 

  ที่.........../......................... 

       วันที่............เดือน..........................................พ.ศ....................... 

  เร่ือง รับรองผลการเรียน 

  เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 

    โรงเรียน..............................................ขอรับรองว่า  (เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................ 
  เลขประจ าตัว..........................................ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3    มีผลการเรียน ดังนี้ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้  ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) .................................... 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) .................................... 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) .................................... 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ  ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) .................................... 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

        (.............................................) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 

             ( ประทบัตราโรงเรียน ) 
  

 

https://admission.hv.ac.th/

