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ประกาศโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
เรื่อง การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 และนักเรียนยายเขา
ประจําปการศึกษา 2560 รอบสอง
โรงเรียนหาดใหญวิทยาคารกอตั้งเมื่อ ฮ.ศ. 1427 (พ.ศ.2549 / ค.ศ.2006) ตามใบอนุญาตเลขที่ สข
2.10 / 2549ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ตามมาตรา 15(1) แบบโรงเรียนประจํา โดยมีสหกรณอิสลามอัศศิดดีก
จํากัด เปน เจาของ และองค กรรวมสนับสนุน คือ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม (ใบอนุญาตเลขที่ ต.
265/2538) มีวัตถุประสงค เพื่อหลอหลอมและพัฒนาผูเรียนใหเปนเยาวชนคนดี เกง และมีความสุข ตามบรรทัด
ฐานแหงความศรัทธา คําสอน และขอเรียกรองแหงอิสลาม สามารถเผชิญหนากับการทาทาย และภาวะแหงการ
เปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัยได ใหโอกาสดานการศึกษาแกเยาวชนที่ยากจน อนาถา และดอยโอกาส ในปการศึกษา
2560 ได จั ด การศึก ษาหลั ก สู ต รสามั ญ บู ร ณาการอิ ส ลามอิ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่เปนศูนยกลางแหงความรว มมือ ในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู การใหบ ริการ ใหก ารศึก ษา สาธารณประโยชน การกุศ ลแกชุมชนและสังคมโดยรวม ในดา นศาสนา
วิชาการ ภาษา สังคมและวัฒนธรรมที่ไมขัดตอหลักคําสอนของอิสลาม
เนื่องจากในปการศึกษา 2560 โรงเรียนมีความประสงคจะรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนยายเขา โดยการสอบคัดเลือกและโควตา ดังนั้นเพื่อใหการรับ
นักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของโรงเรียน จึงไดกําหนดระเบียบและกําหนดการเกี่ยวกับ
การรับสมัครและการสอบคัดเลือกไวดังตอไปนี้
1.จํานวนที่รับนักเรียนและแผนการเรียน (โปรแกรม)
รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก เขาเปนนักเรียนประจํา ดังนี้
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1) แผนการเรียนคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (MCP)
เนน ความสามารถดานคณิตศาสตร ใชและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เรียนรู
แบบบูรณาการ ทันตอวิทยาการสมัยใหม ที่อยูในกรอบอิสลาม จํานวน 1 หอง
2) แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 3 หอง
3) แผนการเรียนทองจําอัลกรุอาน-วิทยาศาสตร (TQSP)
เนน ความสามารถดานการทองจําอัลกรุอาน และวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1) แผนการเรียนวิทย-คณิต (SMP) เนนการบูรณาการอิสลามกับ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เคมี
ฟสิกส คอมพิว เตอร และวิชาที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรที่ดี เชน
ทักษะวิจัย เปนตน จํานวน 2 หอง
2) แผนการเรียนศิลป-ภาษา (ILP) เนนการบูรณาการอิสลามกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ อาหรับและ
มลายู อัลกุรอาน หะดีษ และประวัติศาสตร จํานวน 1 หอง
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หมายเหตุ : ทุกแผนการเรียนเนนการจัดการเรียนรู
1.การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลาม
2.เรียนรูทักษะในการดํารงชีวิตศตวรรษที่ 21
3.การสื่อสารภาษาที่สองและสาม
4.กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรโดยผานการเรียนรู Problem Based Learning,
Project /Research Based Learning และ Small Group Discussion
5.พัฒนาการเปนมุสลิมคุณภาพโดยผานระบบตัรบียะฮฺ
2. ประเภทการรับสมัคร
2.1 กลุมบุตร นอง หลาน ของบุคลากรและกรรมการในเครือสหกรณอิสลามอัศศิดดีกที่ไดรับการแตงตั้ง
จากสหกรณฯ
2.2 กลุมบุคคลทั่วไป ผูที่ไมไดใชสิทธิ์สมัครในกลุมบุตร นอง หลาน ของบุคลากร และไมประสงคจะมอบ
ทุนการศึกษาใหกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม
2.3 กลุมผูมีอุปการะ ผูที่ประสงคมอบทุนการศึกษาใหแกมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม เมื่อ
ผูสมัครสอบผานการคัดเลือกแลว และประสงคจะเขาเรียนในโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร โดยมอบทุนการศึกษา
ให กับมูล นิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสัง คม หากมีขอ สงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ของโรงเรีย นและมูลนิ ธิฯ
โดยตรง
2.4 กลุมโควตาสําหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ โดยไมตองสอบคัดเลือกแตตองผานทดสอบ
ความสามารถและการสอบสัมภาษณ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 รายละเอียดตามขอที่
3.4.2
3.คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3.1.1.1 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับนักเรียนที่จะเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3.1.1.2 ไดเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 และตองผานการสอบคัดเลือก
3.1.1.3 สําหรับนักเรียนประเภทโควตา รายละเอียดตามขอที่ 3.4.2
3.1.1.4 ทางโรงเรียนจะมีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองนักเรียนทุก
คน เพื่ อ พิจ ารณาเปน ผูมี ความประพฤติสุภ าพเรีย บร อย มี ความขยัน หมั่น เพี ย ร มี
ระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ไมสูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติดทุกชนิดโดย
เด็ดขาด หรือผานการเขาคายพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียกอน หาก
ปกปดและสืบ ทราบในภายหลังจะใหลาออกทันทีโ ดยไมมีการผอนผัน โดยผูปกครอง
รับทราบ
3.1.1.5 ปฏิบัติละหมาดได
3.1.1.6 อานอัลกุรฺอานได สําหรับนักเรียนที่ยังอานอัลกุรฺอานไมไดจะตองเขารับการอบรม
ในหลักสูตรเรงรัดที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือลงวิชาการอานอัลกุรอาน(กิรออาตีย)
ตางหากนอกเวลาเรียนปกติ หลังจากที่นักเรียนผานการคัดเลือกแลว
3.1.1.7 สามารถอยูประจําที่หอพักได และสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนอุปสรรค
ในการอยูประจําหอพักของโรงเรียน
โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 2 ~
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3.1.2 แผนการเรียนคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (MCP)
3.1.2.1 เหมือนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ขอ 3.1.1) ยกเวน ขอที่ 3.1.1.2
และ 3.1.1.3
3.1.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
3.1.2.3 ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
3.1.2.4 ถาหากไดรับรางวัลในการเขารวมการแขงขันในรายวิชาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3.1.2.5 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติม จากคาธรรมเนียม
ปกติ
3.1.2.6 มีทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได
3.1.2.7 มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
3.1.3 แผนการเรียนทองจําอัลกรุอาน-วิทยาศาสตร(TQSP)
3.1.3.1 เหมือนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ขอ 3.1.1) ยกเวน ขอที่ 3.1.1.2
และ 3.1.1.3
3.1.3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00
3.1.3.3 ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 3.00
3.1.3.4 ถาหากไดรับรางวัลในการเขารวมการแขงขันในรายวิชาวิทยาศาสตรและอัลกรุอาน
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3.1.3.5 มีทักษะพื้นฐานในการอานอัลกรุอานและทองจําไดเปนอยางดี
3.1.3.6 หากปรากฏวานักเรียนขาดคุณสมบัติใดอยางหนึ่งสามารถติดตอเขาทดสอบได
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(SMP)
3.2.1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือ กําลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สําหรับนักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3.2.1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 ในกลุมสาระวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตองผานการสอบคัดเลือก
3.2.1.3 สําหรับนักเรียนประเภทโควตา รายละเอียดตามขอที่ 3.4.2
3.2.1.4 ทางโรงเรียนจะมีการสอบสัมภาษณนักเรียนและผูปกครองนักเรียนทุกคน
เพื่อพิจ ารณาเปนผูมีความประพฤติสุภาพเรียบรอย มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ
วินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ไมสูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด
หรือผานการเขาคายพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเสียกอน หากปกปด
และสืบทราบในภายหลังจะใหลาออกทันทีโดยไมมีการผอนผัน โดยผูปกครองรับทราบ
3.2.1.5 ปฏิบัติละหมาดได
3.2.1.6 อานอัลกุรอานได สําหรับนักเรียนที่ยังอานอัลกุรอานไมไดจะตองเขารับการอบรม
ในหลักสูตรเรงรัดที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือลงวิชาการอานอัลกุรอาน(กิรออาตีย) ตางหาก
นอกเวลาเรียนปกติ หลังจากที่นักเรียนผานการคัดเลือกแลว
3.2.1.7 สามารถอยูประจําที่หอพักได และสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนอุปสรรค
ในการอยูประจําหอพักของโรงเรียน
โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 3 ~
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3.2.2 แผนการเรียนศิลป-ภาษา(ILP)
3.2.2.1 เหมือนกับแผนการเรียน วิทย-คณิต (ขอ 3.2.1) ยกเวน ขอที่ 3.2.1.2
3.2.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 มีความถนัดดานภาษา และ
ตองผานการสอบคัดเลือก
3.2.2.3 มีพื้นฐานการอานอัลกุรอานไดดี
3.2.2.4 มีหลักฐานแสดงการเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการมาแสดง
3.2.2.5 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติม จากคาธรรมเนียมปกติ
3.3 นักเรียนยายเขา (ม. 2, ม.3, ม.5, และ ม.6) มีคุณสมบัติดังนี้
3.3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-3 เกรดเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00
3.3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00
3.3.1.3 มีความประพฤติเรียบรอย มีใบรับรองพฤติกรรมจากสถานศึกษาเดิม ตองผานการ
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามที่โรงเรียนกําหนด
3.3.1.4 มีใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม
3.3.1.5 หลักฐานอื่นๆ ตามระเบียบวาดวยการรับสมัครนักเรียนใหมที่โรงเรียนกําหนด
3.4 สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่นักเรียนจะไดรับ
3.4.1 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน แบงออกเปน 7 ประเภท โดยมีเกณฑการพิจารณาทุนการศึกษา ป
การศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ประเภททุน

ทุนที่ไดรับการสนับสนุน

3.4.1.1
-ยกเวนคาธรรมเนียม
ทุ น อูฐ แดง ญวค. การศึกษาทุกประเภท
(เ ฉ พ า ะ -ไดรบั เงินรายวันตามที่
มั ธ ยมศึ ก ษาตอน กรรมการกําหนด
ปลาย)

จํานวน
เงิน
-

3.4.1.2
1.ทุนมูลนิธิ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า
สํ า หรั บ นั ก เรี ย น 2.ทุนโรงเรียน
ข า ด แ ค ล น ทุ น -คาหอพัก
ท รั พ ย แ ล ะ -คาธรรมเนียมการเรียน
ประพฤติดี

10,000
บาท/ป
5,000
บาท/ป

3.4.1.3
ทุนโรงเรียน
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 1.ทองจําได 1 ยุซอ

3,000
บาท/ป

จํานวนทุน

เกณฑการพิจารณา

10 ทุน
มากกวา/
นอยกวา
ถาหาก
ครบเกณฑ
ที่กําหนด

1.การเรียน:เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย ไม
ต่ํากวา 3.75 ขึ้นไป
2.ความประพฤติ : ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง
3.มีความสามารถพิเศษที่เดนชัด
4.มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตอได
5.ผานการสอบขอเขียนและ
สัมภาษณ
ไมนอยกวา ทุนมูลนิธิเปนไปตามเกณฑมูลนิธิ
5 ทุน
กําหนด
ไมนอยกวา ทุนโรงเรียนมีเกณฑดังนี้
1.มีความประพฤติดีเปนที่ประจักษ
5 ทุน
2.มีฐานะยากจน มีองคกร/หนวยงาน
รับรอง หรือไดรับการยืนยันจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่เชื่อถือได หรือไดรับ
การเยี่ยมบานเพื่อประเมิน

ไมจํากัด

ทุนโรงเรียน
1.ผานการประเมินจาก

โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 4 ~

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560

ประเภททุน

ทุนที่ไดรับการสนับสนุน

สํ า หรั บ นั ก เรี ย น -ยกเวนคาหอพัก
ส า ม า ร ถ 2.ทองจําได 2 ยุซอ
ทองจําอัลกรุอา น -ยกเวนคาหอพัก
ได
-ยกเวนคาธรรม เนียมการ
เรียน
3.4.1.4
1.ทุนมูลนิธิ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า
สํ า หรั บ นั ก เรี ย น 2.ทุนโรงเรียน
เ รี ย น ดี แ ล ะ -ยกเวนคาหอพัก
ประพฤติดี
-ยกเวนคาธรรมเนียมการ
เรียน

จํานวน
เงิน

จํานวนทุน

คณะกรรมการกลั่นกรองในการ
ทองจําอัลกุรอาน
2.ทุกภาคเรียนตองผานการทดสอบ

5,000
บาท/ป
8,000
บาท/ป

เกณฑการพิจารณา

6 ทุน

ทุนมูลนิธิเปนไปตามเกณฑมูลนิธิ
กําหนด
ทุนโรงเรียน
5,000
5 ทุน
1.การเรียน:เกรดเฉลี่ย ม.ตน 3.75
บาท/ป
ขึ้นไป และม.ปลาย 3.50 ขึ้นไป
2.ความประพฤติ : ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง
3.4.1.5
สนับสนุนเงินยังชีพเปน
ไมเกิน
ไมจํากัด 1.ขยันและมีความอดทนในการ
ทุนการศึกษา
อัตราชั่วโมง ชั่วโมงละ 25 2,500
ทํางาน
สําหรับนักเรียน บาท ทํางานไมเกิน 100
บาท/ภาค
2.ความประพฤติ : ผานการ
ทํางาน
ชั่วโมง/ภาคเรียน
เรียน
พิจารณาของคณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน
กลั่นกรอง
3.4.1.6 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ประสงคจะขอจากองคกร/หนวยตางๆ รายละเอียดตามองคกร/หนวยงานที่
กําหนด
3.4.1.7 สิทธิพิเศษของผูปกครองในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
1. สิทธิลดหยอน
1.1 นักเรียนซึ่งเปนบุตรธิดาของคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากสหกรณ และบุคลากรใน
เครือ "สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด " ชําระคาธรรมเนียมฯ เพียงรอยละ 50
1.2 ผูปกครองมีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร จํานวน 3 คน พรอมกัน จะ
ไดรับยกเวน คาธรรมเนียมฯ 1 คน
1.3 ผูปกครองที่มีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร จํานวน 2 คน บุตรคน
ที่ 2 ชําระคาธรรมเนียมฯ เพียงรอยละ 50
1.4 นักเรียนคนใดมีความประสงคขอรับทุนการศึกษา กับทางโรงเรียน มีประเภททุนดังนี้ ทุน
โควตาเรียนดีและมีความประพฤติดี ทุนยากจนประพฤติดีและเรียนดี ทุนทองจํากุรอาน
และทุนทํางานแลกเปลี่ยน สามารถยื่นความประสงค และเอกสารหลักฐาน ตามวัน และ
เวลา ตามประกาศของทางโรงเรียน เมื่อประกาศผูที่ไดรับทุนแลว ทางโรงเรียนจะหัก
ทุนการศึกษาเปนคาธรรมเนียมฯ ตอไป
เงื่อนไขและขอยกเวน
1. สิทธิลดหยอน ตาม 1.1 ถึง 1.4 นั้น ไมรวมคาเหมาจายโปรแกรมพิเศษ
โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 5 ~

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560

2. สิทธิลดหยอน ตาม 1.1 ถึง 1.4 นั้น ใหเลือกสิทธิขอใดขอหนึ่งเทานั้น
3.4.2 โควตาสําหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ
1) โดยไมตองสอบคัดเลือกแตตองผานการทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่ ประเภทโควตา
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถ/คุณสมบัติอ่นื ๆ
1 เรียนดี
3.75 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถ เชน ประกาศนียบัตรการแขงขัน
ทักษะวิชาการ
2. ทองจําอัลกุรอาน
3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
2.สามารถทองจําอัลกุรอานอยางนอย 1 ยุชอขึ้นไป ยกเวน
นักเรียนในโปรแกรมตะฟซ-ซายด
3 เกงภาษา
3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถดานภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน
ภาษาอาหรับ อังกฤษ และมลายู เปนตน
4 เทคโนโลยีและ
3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
สารสนเทศ
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เปนที่ประจักษ เชน ผลงาน
5. กีฬา
3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบรอยและขยันหมั่นเพียร
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถดานกีฬาเปนที่ประจักษ เชน
เหรียญ ประกาศนียบัตรฯลฯ
2) โควตาโดยไมสอบคัดเลือกแตตองผานการสอบสัมภาษณ สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่
ประเภทโควตา
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถ/คุณสมบัติ
1 โควตาเรียนดี ของชุมชน ระดับตําบลหรือ
3.75 1.มีผลการเรียนดีระดับหนึ่งในหาของ
เทศบาลขึ้นไป
โรงเรียน
2 โควตาเรียนดีสําหรับโรงเรียนในเครือขาย(ผาน
3.75 2.ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนและมี
หนังสือรับรอง
การพิจารณาของคณะผูบริหารโรงเรียน)
3.มีความประพฤติเรียบรอยและ
ขยันหมั่นเพียร
กรณีประสงคจะขอรับทุนการศึกษารายละเอียดตามขอที่ 3.4.1
3) โควตาโดยไมสอบคัดเลือกแตตองผานการสอบสัมภาษณ สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่
ประเภทโควตา
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถ/คุณสมบัติ
1 โควตาเรียนดี ของชุมชน ระดับตําบลหรือ
3.50 1.มีผลการเรียนดีระดับหนึ่งในหาของ
เทศบาลขึ้นไป
ขึ้นไป โรงเรียน
2 โควตาเรียนดีสําหรับโรงเรียนในเครือขาย(ผาน
3.50 2.ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนและมี
การพิจารณาของคณะผูบริหารโรงเรียน)
ขึ้นไป หนังสือรับรอง
3.มีความประพฤติเรียบรอยและ
ขยันหมั่นเพียร
โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 6 ~
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กรณีประสงคจะขอรับทุนการศึกษารายละเอียดตามขอที่ 3.4.1
4.กําหนดการการรับสมัคร
ที่ ชวงวันเดือนป
กิจกรรม
1 13 กุมภาพันธ 60 ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนดวยสื่อตางๆ
– 22 มีน าคม
2560
2 13 กุมภาพันธ 60
- รับสมัครทางออนไลนทางเวปไซตโรงเรียน
– 22 มีน าคม
- สมัครที่โรงเรียน
2560
3 13 กุมภาพันธ 60 สงใบสมัครทางไปรษณีย ตามที่อยูโ รงเรียน โดยถือ
– 15 มีน าคม วันที่ประทับตราของไปรษณีย ไมเกิน 15 มีนาคม
2560
2560
4 13 กุมภาพันธ 60 การรับสมัครเขาเรียน
– 22 มีนาคม
ยื่นใบสมัครดวยตนเองและหลักฐาน
2560 เวลา 8.30
– 15.30 น.
5 23 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
6

7

8

9

หมายเหตุ

เวปไซต www.hwks.ac.th
ที่ อ ยู เ ลขที่ 2
หมู ที่ 1
ต . ค ว น ลั ง อ . ห า ด ใ ห ญ
จ.สงขลา 90110
ณ โรงเรี ย นหาดใหญ วิ ท ยา
ค า ร ใ ห แ ต ง ก า ย ด ว ย
เครื่องแบบของสถานศึกษาที่
กําลังศึกษาอยู
ตรวจสอบรายชื่ อ และห อ ง
ส อ บ ไ ด ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
www.hwks.ac.th
สถานที่ : โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาคาร

25 มี น า ค ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4
2560
1.รายงานตัวเขาสอบเวลา 8.30 น. ณ หองสอบ
2.สอบขอเขียน เวลา 9.00-12.00 น. สอบวิชาทั่วไป
และสอบวิชาความถนัด
3.สอบสัมภาษณนักเรียน เวลา 13.00 – 15.00 น.
(ทดสอบอัลกุรอาน ทักษะการคิดวิเคราะห และ
พฤติกรรม พรอมกับผูปกครอง)
29 มี น า ค ม ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา ณ โรงเรียนหาดใหญวิทยา
2560
เรียน
คาร สหกรณอิสลามอัศศิดดีก
จํากัด ทุกสาขา และเวปไซต
www.hwks.ac.th
3 - 5 เมษายน 1.แจงยืนยันสิทธิดวยตนเองพรอมกับใบยืนยันสิทธิ
ณ โรงเรียนหาดใหญ
2560
2.ชํ า ระค า มั ด จํ า ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาฯ ตามที่ วิทยาคาร
ประกาศไว โดยวิธี Bill Payment
3.สั่ ง ซื้ อ ชุ ด วั ด ตั ว และดู แ บบเครื่ อ งแบบต า งๆของ
นักเรียน
30 เมษายน ถึง คายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม ปการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนหาดใหญ
5 พฤษภาคม
วิทยาคาร
ชี้แจงรายละเอียดทางเว็บไซตโรงเรียน
2560
โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณอสิ ลามอัศศิดดีก จํากัด) ~ 7 ~
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5.สถานติดตอขอรับเอกสารรายละเอียดอื่นๆ ไดที่
5.1 หองธุรการ โรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร
2 หมูที่ 1 ซอยทุงควนจีน 1 ต. ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-240222 โทรสาร 074-240134 มือถือ 084-3008787
ตั้งแตวันจันทรถึงวันอาทิตย เวลา 08.30 – 15.30 น.
5.2 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขาหาดใหญ
1332 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-258922 , 074-360661 โทรสาร 074-360662
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.3 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขานิพัทสงเคราะห (วงเวียนน้ําพุ)
3/3 ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห 1 เทศบาลนครหาดใหญ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-366869 โทรสาร 074-366870
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.4 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขานาทวี
99/3 ม.6 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 074-373555 โทรสาร 074-371969
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.5 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขาสิงหนคร
6/7 ม.6 ต.สะทิ้งหมอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทร. 074-331587 โทรสาร 074-331587 มือถือ. 088-3998355
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.6 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขาพัทลุง
494 หมูที่ 6 ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย 90160
ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร เวลา 09.00 – 15.00 น.
5.7 สหกรณอิสลามอัศศิดดีก จํากัด สาขาโมบาย มือถือ. 081-7385272
5.8 หนวยประชาสัมพันธและแนะแนวเคลื่อนที่โรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร
5.9 ติดตอบุคลากรโรงเรียน ดังนี้
นายสุลัยหมาน ริดโต โทร. 081-8977832 รองผูอํานวยการภารกิจบริหารงานทั่วไป
นายยูโสบ แขกพงศ โทร. 081-5986350 รองผูอํานวยการภารกิจบริหารกิจการนักเรียน
นางสาววัลญา หมัดหมาน โทร. 087-8372647 หัวหนาสํานักอํานวยการ
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6.หลักฐานการรับสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร
6.2 ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ปพ. 1: 2 ) หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ปพ.
1:3) ฉบับจริง กรณียงั ไมจบการศึกษาใหนําใบรับรองผลการเรียนมาเปนหลักฐานผลการเรียน
6.3 ใบรับรองความประพฤติ
6.4 รูปถายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป (หนาตรง ไมสวมหมวก ถายมาแลวไมเกิน
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
6.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อนักเรียนพรอมรับรองสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ
6.6 สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียนพรอมรับรองสําเนา(ถามี)
จํานวน 2 ฉบับ
6.7 สําเนาสูติบัตรนักเรียนพรอมรับรองสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ
6.8 สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของบิดา-มารดาพรอมรับรองสําเนา
จํานวน 2 ฉบับ
6.9 สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูปกครอง
(กรณีที่ผูปกครองไมใชบิดา-มารดา)
จํานวน 2 ฉบับ
6.10 ใบรับรองแพทย ที่รับรองวาผูสมัครไมมีโรค หรืออุปสรรคตอการเปนนักเรียนประจํา
6.11 หลักฐานแสดงความสามารถทางวิชาการ สําหรับโปรแกรมพิเศษและประเภทโควตา
หมายเหตุ : ในวันรับสมัคร ตองนําหลักฐานทั้งหมด ยกเวน ขอที่ 6.2
7.รายละเอียดการสอบคัดเลือกขอเขียน
เนื้อหาวิชาที่สอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้
7.1 สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 สอบวิชา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
แผน
การเรียน
วิชาที่สอบ

1) แผนการเรียนคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร (MCP)
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม
-ทักษะการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน
-ความถนัดดานคอมพิวเตอร
และคณิตศาสตร
-วิทยาศาสตร
-ภาษาอังกฤษ

2) แผนการเรียน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม
-ทักษะการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน
-วิทยาศาสตร
-ภาษาอังกฤษ

3) แผนการเรียนทองจํา
อัลกรุอาน-วิทยาศาสตร
(TQSP)
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม
-ทักษะการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน
-วิทยาศาสตร
-ภาษาอังกฤษ
-ทั ก ษ ะ ก า ร ท อ ง จํ า อั ล
กรุอาน
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7.2 สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 สอบวิชา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนการเรียน
1) แผนการเรียนวิทย-คณิต(SMP)
2) แผนการเรียนศิลป-ภาษา(ILP)
วิชาที่สอบ
-ภาษาไทย
-ภาษาไทย
-วิทยาศาสตร
-วิทยาศาสตรทั่วไป
-คณิตศาสตร
-ภาษาอังกฤษ
-ภาษาอังกฤษ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม
-ความถนัดดานภาษา(ใหเลือกสอบระหวาง
-ความถนัดดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและอาหรับ)
-ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
-ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
(นายซุฟยาน ยุนุ)
ผูอ ํานวยโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร
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