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ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

เรื่อง การรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนย้ายเข้า 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบสอง 

 

ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร มีความประสงค์จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้า โดยการสอบคัดเลือกและโควตา (ประเภท
นักเรียนประจ า) ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน จึงได้ก าหนดระเบียบและก าหนดการเก่ียวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกไว้ดังต่อไปนี้ 

 

1.จ านวนที่รับนักเรียนและแผนการเรียน (โปรแกรม) 
รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนประจ า  ดังนี้ 
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
1) แผนการเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (MCP)    
 เน้น ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ใช้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรียนรู้   
 แบบบูรณาการ  ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ที่อยู่ในกรอบอิสลาม  จ านวน 1 ห้อง    
2) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTP) 

เน้นการบูรณาการอิสลามกับ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี ที่อยู่ในกรอบอิสลาม จ านวน 2 ห้อง  

3) แผนการเรียนท่องจ าอัลกรุอ่าน-วิทยาศาสตร์ (TQSP) 
เน้น ความสามารถด้านการท่องจ าอัลกรุอ่าน และวิทยาศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง    
 

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต (SMP) เน้นการบูรณาการอิสลามกับ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เคมี 

ฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์  และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี  เช่น  
ทักษะวิจัย เป็นต้น  จ านวน  2 ห้อง 

2) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ILP) เน้นการบูรณาการอิสลามกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ อาหรับและ
มลายู อัลกุรอาน หะดีษ และประวัติศาสตร์ จ านวน  1  ห้อง   

 

หมายเหตุ :  ทุกแผนการเรียนเน้นการจัดการเรียนรู้ 
1.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม 
2.เรียนรู้ทักษะในการด ารงชีวิตศตวรรษท่ี 21 
3.การสื่อสารภาษาท่ีสองและสาม 
4.กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านการเรียนรู้ Problem Based Learning, 

Project /Research Based Learning และ Small Group Discussion 
5.พัฒนาการเป็นมุสลิมคุณภาพโดยผ่านระบบตัรบียะฮฺ 
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โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากดั)  ~ 2 ~ 
 

2. ประเภทการรับสมัคร 
 2.1 กลุ่มบุตร น้อง หลาน ของบุคลากรและกรรมการในเครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีกที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสหกรณ์ฯ 
 2.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์สมัครในกลุ่มบุตร น้อง หลาน ของบุคลากร และไม่ประสงค์จะมอบ
ทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาสังคม 
 2.3 กลุ่มผู้มีอุปการะ ผู้ที่ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาสังคม เมื่อ
ผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว และประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยมอบทุนการศึกษา 
ให้กับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาสังคม หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 
โดยตรง 
  2.4 กลุ่มโควตาส าหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกแต่ต้องผ่านทดสอบ
ความสามารถและการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายละเอียดตามข้อที่  
 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

3.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMP ม.ต้น) 
3.1.1.1 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาในชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3.1.1.2 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  2.75  และต้องผ่านการสอบคัดเลือก 
3.1.1.3 ส าหรับนักเรียนประเภทโควตา  รายละเอียดตามข้อที่ 3.4.2  
3.1.1.4 ทางโรงเรียนจะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุก

คน  เพ่ือพิจารณาเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร มี
ระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติดทุกชนิดโดย
เด็ดขาด  

3.1.1.5 ปฏิบัติละหมาดได้ 
3.1.1.6 อ่านอัลกุรฺอานได้ ส าหรับนักเรียนที่ยังอ่านอัลกุรฺอานไม่ได้จะต้องเข้ารับการอบรม 

ในหลักสูตรเร่งรัดที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือลงวิชาการอ่านอัลกุรอาน ต่างหากนอกเวลาเรียน
ปกติ หลังจากท่ีนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  

3.1.1.7 สามารถอยู่ประจ าที่หอพักได้ และสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค 
ในการอยู่ประจ าหอพักของโรงเรียน 

3.1.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (MCP) 
3.1.2.1 เหมือนกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ข้อ 3.1.1) ยกเว้น ข้อที่ 3.1.1.2  

และ 3.1.1.3 
3.1.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  3.00     
3.1.2.3 ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยสะสม 5  ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า  3.00 
3.1.2.4 ถ้าหากได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์และ 

คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3.1.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากค่าธรรมเนียมกรณีท่ี 

จ าเป็น 
3.1.2.6 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
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3.1.2.7 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
3.1.3   แผนการเรียนท่องจ าอัลกรุอ่าน-วิทยาศาสตร์(TQSP) 

3.1.3.1 เหมือนกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ข้อ 3.1.1)  ยกเว้น ข้อที่  3.1.1.2  
และ 3.1.1.3 

3.1.3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  3.00  
3.1.3.3 ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสะสม 5  ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า  3.00 
3.1.3.4 ถ้าหากได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และอัลกรุอ่าน 

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3.1.3.5 มีทักษะพ้ืนฐานในการอ่านอัลกรุอ่านและท่องจ าได้เป็นอย่างดี 
3.1.3.6 หากปรากฏว่านักเรียนขาดคุณสมบัติใดอย่างหนึ่งสามารถติดต่อเข้าทดสอบได้ 

 

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
3.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP)  

3.2.1.1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือ ก าลังศึกษาในชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3.2.1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  2.75 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
      และคณิตศาสตร์ ต้องผ่านการสอบคัดเลือก 

3.2.1.3 ส าหรับนักเรียนประเภทโควตา  รายละเอียดตามข้อที่ 3.4.2 
3.2.1.4 ทางโรงเรียนจะมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน   

เพ่ือพิจารณาเป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ
วินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ไม่สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด  

3.2.1.5 ปฏิบัติละหมาดได้ 
3.2.1.6 อ่านอัลกุรอานได้ ส าหรับนักเรียนที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้จะต้องเข้ารับการอบรม 

ในหลักสูตรเร่งรัดที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือลงวิชาการอ่านอัลกุรอาน(กิรออาตีย์) ต่างหาก
นอกเวลาเรียนปกติ หลังจากท่ีนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว 

3.2.1.7 สามารถอยู่ประจ าที่หอพักได้ และสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค 
          ในการอยู่ประจ าหอพักของโรงเรียน 

3.2.2 แผนการเรียนศิลป-์ภาษา(ILP)  
3.2.2.1 เหมือนกับแผนการเรียน วิทย์-คณิต (ข้อ 3.2.1)  ยกเว้น ข้อที่  3.2.1.2 
3.2.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า  2.50  มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ และ

หรือภาษาอาหรับ และหรือภาษามลายู และต้องผ่านการสอบคัดเลือก 
3.2.2.3 มีพ้ืนฐานการอ่านอัลกุรอานได้ดี 
3.2.2.4 มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการมาแสดง 
3.2.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากค่าธรรมเนียมปกติ 

3.3 นักเรียนย้ายเข้า (ม. 2, ม.3, ม.5, และ ม.6) มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3.3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3.3.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองพฤตกิรรมจากสถานศึกษาเดิม ต้องผ่านการ 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
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3.3.1.4 มีใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
3.3.1.5 หลักฐานอื่นๆ ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนก าหนด 

 

3.4 สิทธิพิเศษอ่ืนๆ ที่นักเรียนจะได้รับหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว 
3.4.1 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน แบ่งออกเป็น 7 ประเภท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
3.4.1.7 สิทธิพิเศษของผู้ปกครองในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. สิทธิลดหย่อน 
1.1 นักเรียนซึ่งเป็นบุตรธิดาของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสหกรณ์ และบุคลากรใน

เครือ "สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด " ช าระค่าธรรมเนียมฯ เพียงร้อยละ 50  
1.2 ผู้ปกครองมีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ านวน 3 คน พร้อมกัน จะ

ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมฯ 1 คน   
1.3 ผู้ปกครองที่มีบุตรธิดาซึ่งศึกษาในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร   จ านวน  2  คน   บุตรคน

ที่ 2 ช าระค่าธรรมเนียมฯ เพียงร้อยละ 50 
1.4 นักเรียนคนใดมีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กับทางโรงเรียน มีประเภททุนดังนี้ ทุน

โควตาเรียนดีและมีความประพฤติดี  ทุนยากจนประพฤติดีและเรียนดี  ทุนท่องจ ากุรอ่าน  
และทุนท างานแลกเปลี่ยน  สามารถยื่นความประสงค์ และเอกสารหลักฐาน ตามวัน และ
เวลา ตามประกาศของทางโรงเรียน  เมื่อประกาศผู้ที่ได้รับทุนแล้ว ทางโรงเรียนจะหัก
ทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียมฯ ต่อไป 

เงื่อนไขและข้อยกเว้น 
1. สิทธิลดหย่อน ตาม 1.1 ถึง 1.4 นั้น ไม่รวมค่าเหมาจ่ายโปรแกรมพิเศษ 
2. สิทธิลดหย่อน ตาม 1.1 ถึง 1.4 นั้น ให้เลือกสิทธิข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 

3.4.2 โควตาส าหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
        1) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกแต่ต้องผ่านการทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที ่ ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย ความสามารถ/คุณสมบัติอ่ืนๆ 
1 เรียนดี 3.75 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร 

2.มีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ประกาศนียบัตรการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

2. ท่องจ าอัลกุรอาน  3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร 
2.สามารถท่องจ าอัลกุรอานอย่างน้อย 1 ยุชอ์ขึ้นไป ยกเว้น
นักเรียนในโปรแกรมตะฟิซ-ซายด์ 

3 เก่งภาษา 3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร 
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น 
ภาษาอาหรับ อังกฤษ และมลายู เป็นต้น 

4 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร 
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ



  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากดั)  ~ 5 ~ 
 

ที ่ ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย ความสามารถ/คุณสมบัติอ่ืนๆ 
เป็นที่ประจักษ์ เช่น ผลงาน 

5. กีฬา 3.00 ขึ้นไป 1.มีความประพฤติเรียบร้อยและขยันหมั่นเพียร 
2.มีหลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์ เช่น 
เหรียญ ประกาศนียบัตรฯลฯ 

 
2) โควตาโดยไม่สอบคัดเลือกแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย ความสามารถ/คุณสมบัติ 
1 โควตาเรียนดี ของชุมชน ระดับต าบลหรือ

เทศบาลขึ้นไป 
3.75 

 
1.มีผลการเรียนดีระดับหนึ่งในห้าของ
โรงเรียน 
2.ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนและมี
หนังสือรับรอง 
3.มีความประพฤติเรียบร้อยและ
ขยันหมั่นเพียร 

2 โควตาเรียนดีส าหรับโรงเรียนในเครือข่าย(ผ่าน
การพิจารณาของคณะผู้บริหารโรงเรียน) 

3.75 
 

กรณีประสงค์จะขอรับทุนการศึกษารายละเอียดตามข้อที่ 3.4.1 
3) โควตาโดยไม่สอบคัดเลือกแต่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที ่ ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย ความสามารถ/คุณสมบัติ 
1 โควตาเรียนดี ของชุมชน ระดับต าบลหรือ

เทศบาลขึ้นไป 
3.50  
ขึ้นไป 

1.มีผลการเรียนดีระดับหนึ่งในห้าของ
โรงเรียน 
2.ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนและมี
หนังสือรับรอง 
3.มีความประพฤติเรียบร้อยและ
ขยันหมั่นเพียร 

2 โควตาเรียนดีส าหรับโรงเรียนในเครือข่าย(ผ่าน
การพิจารณาของคณะผู้บริหารโรงเรียน) 

3.50 
ขึ้นไป 

 

กรณีประสงค์จะขอรับทุนการศึกษารายละเอียดตามข้อที่ 3.4.1 
 

4.ก าหนดการการรับสมัคร 
ที ่ วันเดือนปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 11 กุมภาพันธ์ 62 

ถึ ง  24  มี น าคม 
2562 

- รับสมัครทางออนไลน์ทางเวปไซต์โรงเรียน 
- สมัครที่โรงเรียน 
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท 

1.เวปไซต์ www.hwks.ac.th 
2.ณ ส านักงานโรงเรียน หรือ 
สหกรณ์อิสลามอัศศิดอัศศิดดีก 
จ ากัด  ทุ กสาขา และหน่ วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
3.ช าระเงินค่าสมัครโดยน า Bill 
payment ไ ป ช า ร ะ ไ ด้ ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ 

2 28 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ



  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากดั)  ~ 6 ~ 
 

ที ่ วันเดือนปี กิจกรรม หมายเหตุ 
 และห้องสอบได้ทางเว็บไซต์ 

www.hwks.ac.th  
3 1 เมษายน  2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

1.รายงานตัวเข้าสอบเวลา 8.30 น.  ณ  ห้องสอบ  
2.สอบข้อเขียน เวลา 9.00-12.00 น.  สอบวิชาทั่วไป
และสอบวิชาความถนัด 
3.สอบสัมภาษณ์นักเรียน เวลา 13.00 – 15.00 น.  
(พร้อมกับผู้ปกครอง) 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

สถานที่ :  
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

4 3 เมษายน  2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
เรียน     

ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  
และเวบไซต์ www.hwks.ac.th 

5 4–5 เ ม ษ า ย น  
2562 

1.แจ้งยืนยันสิทธิด้วยตนเอง 
2.ช าระค่ามัดจ าค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตามที่
ประกาศไว้  โดยวิธี Bill Payment 
3.สั่งซื้อชุด วัดตัวและดูแบบเครื่องแบบต่างๆของ
นักเรียน 

นักเรียนทุกคนต้องมายืนยัน
สิทธิ์ที่โรงเรียนหาดใหญ่ 
วิทยาคาร ด้วยตนเอง 

 
5.สถานติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่  

5.1 ห้องธุรการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร   
      2  หมู่ที่ 1 ซอยทุ่งควนจีน 1 ต. ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110    

โทร. 074-240222 โทรสาร 074-240134 มือถือ 098-671-0181 
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  เวลา  08.30 – 15.30 น.   

 5.2 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขาหาดใหญ่    
      1332  ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
         โทร. 074-258922 , 074-360661 โทรสาร 074-360662   

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์  เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 5.3 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด  สาขานิพัทสงเคราะห์ (วงเวียนน้ าพุ)   

      3/3  ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห์ 1 เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
         โทร. 074-366869 โทรสาร 074-366870   

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์  เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 5.4 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขานาทวี     

      99/3  ม.6 ต.นาทวี  อ.นาทวี  จ.สงขลา 90160 
       โทร. 074-373555 โทรสาร 074-371969   
        ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. 



  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากดั)  ~ 7 ~ 
 

5.5 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขาสิงหนคร     
      6/7  ม.6 ต.สะทิ้งหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 90280 
       โทร. 074-331587 โทรสาร 074-331587 มือถือ. 088-3998355 
        ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. 
5.6 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขาพัทลุง     
      494 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 90160 
       ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.  
5.7 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขารัตภูมิ     
     สามแยกท่าชะมวง ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180 
       ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. 
5.8 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากัด สาขาโมบาย มือถือ. 081-7385272 
5.9 หน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวเคลื่อนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

 5.10 ติดต่อบุคลากรโรงเรียน ดังนี้ 
นายสุลัยหมาน ริดโต  โทร. 081-8977832    รองผู้อ านวยการภารกิจบริหารงานทั่วไป 
นายยู่โสบ แขกพงศ์  โทร. 081-5986350    รองผู้อ านวยการภารกิจบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาววัลญา  หมัดหมาน โทร. 087-8372647  หัวหน้าส านักอ านวยการ 
 

6.หลักฐานการรับสมัคร 
 6.1 ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

6.2 ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ. 1: 2 ) หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.
1:3) ฉบับจริง กรณียังไม่จบการศึกษาให้น าใบรับรองผลการเรียนมาเป็นหลักฐานผลการเรียน 

6.3 ใบรับรองความประพฤติ 
6.4 รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 11

2
 นิ้ว จ านวน 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
6.5  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  2  ฉบับ 
6.6  ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองส าเนา(ถ้ามี) จ านวน  2  ฉบับ 
6.7  ส าเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  2  ฉบับ 
6.8  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของบิดา-มารดาพร้อมรับรองส าเนา  

         จ านวน  2  ฉบับ 
6.9  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 
     (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)    จ านวน  2  ฉบับ 
6.10 ใบรับรองแพทย์ ที่รับรองว่าผู้สมัครไม่มีโรค หรืออุปสรรคต่อการเป็นนักเรียนประจ า 
6.11 หลักฐานแสดงความสามารถทางวิชาการ ส าหรับโปรแกรมพิเศษและประเภทโควตา 

 หมายเหตุ : ในวันรับสมัคร ต้องน าหลักฐานทั้งหมด ยกเว้น ข้อที่ 6.2 
 

7.รายละเอียดการสอบคัดเลือกข้อเขียน 
 เนื้อหาวิชาที่สอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้ 

7.1 สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวิชา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 



  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : โรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม(เครือสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ ากดั)  ~ 8 ~ 
 

แผน 
การเรียน 

1) แผนการเรียนคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ (MCP) 

2) แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

3) แผนการเรียนท่องจ า             
อัลกรุอ่าน-วิทยาศาสตร์                

(TQSP) 
วิชาที่สอบ -ภาษาไทย                      

-คณิตศาสตร์                   
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม 
-ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
-ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ 
และคณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ 
-ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาไทย                      
-คณิตศาสตร์                   
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม 
-ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
-วิทยาศาสตร์ 
-ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาไทย                      
-คณิตศาสตร์                   
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม 
-ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
-วิทยาศาสตร์ 
-ภาษาอังกฤษ 
-ทั ก ษ ะ ก า ร ท่ อ ง จ า อั ล                 
กรุอ่าน 

 

  
 

7.2 สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   สอบวิชา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนการเรียน 1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต(SMP) 2) แผนการเรียนศิลป์-ภาษา(ILP) 

วิชาที่สอบ -ภาษาไทย                     
-วิทยาศาสตร์ 
-คณิตศาสตร์                   
-ภาษาอังกฤษ 
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม 
-ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
-ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

-ภาษาไทย    
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
-ภาษาอังกฤษ  
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม 
-ความถนัดด้านภาษา(ให้เลือกสอบระหว่าง
ภาษาอังกฤษและอาหรับ) 
-ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

  
    

ประกาศ ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 
 

        อับดุลเลาะ   เซ็ง 
 

(นายอับดุลเลาะ  เซ็ง) 
รองผู้อ านวยการภารกิจบริหารกิจการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
 


