ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา 2564
*******************************
โรงเรีย นหาดใหญ่รั ฐประชาสรรค์ สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
มีนโยบายการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
2564 โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ประเภทและจานวนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
1.3 นักเรียนความสามารถพิเศษในเขตพื้นบริการและทั่วไป
- ฟุตบอลหรือบาสเกตบอล
- ดนตรีหรือขับร้อง
- นาฏศิลป์หรือการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
- ทัศนศิลป์
1.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษในเขตพื้นบริการและทั่วไป

รับจานวน
รับจานวน
รับจานวน
รับจานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รับจานวน

2. เขตพื้นที่บริการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
2.1. เทศบาลนครหาดใหญ่
2.2. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา
2.3. เทศบาลเมืองคลองแห
2.4. เทศบาลเมืองคอหงส์
2.5. เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา
2.6. เทศบาลเมืองควนลัง
2.7. องค์การบริหารส่วนตาบลบางกล่า
2.8. เทศบาลตาบลท่าช้าง
2.9. อาเภอคลองหอยโข่ง
- ตาบลคลองหอยโข่ง
- ตาบลโคกม่วง
- ตาบลคลองหลา
- ตาบลทุ่งลาน

480
216
216
24
10
6
6
2
24

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-23. คุณสมบัติของผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
3.2 เป็นโสด
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
3.4 ผู้สมัครความสามารถพิเศษต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.3 และมีความสามารถพิเศษ
อย่างใดอย่างหนึ่งใน ข้อ 1.3
3.5 ผู้สมัครเงื่อนไขพิเศษต้องมีคุณสมบัติตามข้อ3.1-3.3 และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.5.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข
หรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
3.5.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3.5.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
3.5.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
4. ประเภทและจานวนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.1 นักเรียน ม. 3 เดิมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป
4.2.1 แผนการเรียนวิทย์ฯ – คณิตฯ
4.2.2 แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตฯ
4.2.3 แผนการเรียนอังกฤษ - จีน
4.2.4 แผนการเรียนไทย - สังคม
4.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

รับจานวน
รับจานวน
รับจานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รับจานวน

360
288
72
32
16
8
16
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5.คุณสมบัติของผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
5.2 เป็นโสด
5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
5.4 ผู้สมัครเงื่อนไขพิเศษต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 - 5.3 และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
5.4.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข
หรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5.4.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
5.4.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
5.4.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
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6. กาหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก /ประกาศผลรายงานตัว/ มอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท /รายการ
รับสมัคร
-นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ/
เงื่อนไขพิเศษ
- นักเรียนความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วัน เดือน ปี

สถานที่ /เว็ปไซต์

24 – 28 เม.ย.64 www.hatyairat.ac.th
24 – 27 เม.ย.64
30 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์

www.hatyairat.ac.th

บอร์ดประชาสัมพันธ์
ลานโสภณ รร.หาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์
สอบคัดเลือก
- นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ/
เงื่อนไขพิเศษ/นักเรียนความสามารถพิเศษ
สอบข้อเขียน
- นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบปฏิบัติ
ประกาศผลสอบและรายงานตัว
-ประกาศผลสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ
-ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายงานตัวนักเรียนใน
เขตพื้ น ที่ /นอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร/ เงื่ อ นไขพิ เ ศษ/
ความสามารถพิเศษ
* หากไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ถือว่า สละสิทธิ์
มอบตัวนักเรียน

1 พ.ค. 64

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

29 เม.ย.64
30 เม.ย.64
5 พ.ค. 64

8 พ.ค.64

ประกาศผลทางเว็ปไซต์
www.hatyairat.ac.th
รายงานตัว ณ ลานร่มพะยอม
รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
(เวลา 08.30 – 16.30)

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท /รายการ
รับสมัคร
นักเรียนทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วัน เดือน ปี

สถานที่ /เว็ปไซต์

24 – 28 เม.ย.64 www.hatyairat.ac.th
30 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์
www.hatyairat.ac.th

บอร์ดประชาสั ม พันธ์ ลานโสภณ
รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สอบคัดเลือก
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม

2 พ.ค. 64

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
*รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแจ้งทางเว็ปไซต์
www.hatyairat.ac.th
ประกาศผลทางเว็ปไซต์
www.hatyairat.ac.th
รายงานตัว ณ ลานร่มพะยอม
รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ประกาศผลและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
6 พ.ค. 64
นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียน (เวลา08.30–16.30)
เดิม
* หากไม่ ม ารายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ต ามวั น เวลา
ดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
มอบตัวนักเรียน
9 พ.ค.64
(เวลา 08.30–16.30) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7. วิธีการสมัครและชาระเงิน
7.1 สมัครทางเว็ปไซต์โรงเรียน www.hatyairat.ac.th รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยกรอก
ข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้อง มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบ
7.2 ตรวจสอบข้อมูลจากใบตรวจสอบข้อมูลรับสมัคร
7.3 พิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าดาเนินการสอบ และชาระเงินจานวน 150 บาท ผ่านกรุงไทย Next
หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
7.4 การชาระเงิน สามารถชาระได้ตั้งแต่ 24 – 29 เมษายน 2564
7.5 เข้าระบบสมัครออนไลน์ เพื่อพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบในวันที่ 30 เมษายน 2564
* หากไม่ ส ามารถสมั ค รในระบบออนไลน์ ไ ด้ ให้ ม าติ ด ต่ อ ณ ห้ อ งคอนเฟอร์ เ ร้ น ท์ (อาคาร 5)
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2564 เวลา (08.30 น. – 16.30 น.)
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
- บัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดา มารดา
- สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป

-58. ตารางสอบ วิชาที่สอบ และแนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ประเภท
รายงานตัว สอบปฏิบัติ
สถานที่
ฟุตบอลหรือบาสเกตบอล
08.30-08.45 09.00-12.00 ศูนย์กีฬาฯ
ดนตรีหรือขับร้อง
08.30-08.45 09.00-12.00 อาคารกิจกรรม
นาฏศิลป์หรือการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 08.30-08.45 09.00-12.00 อาคารกิจกรรม
ทัศนศิลป์
08.30-08.45 09.00-12.00 อาคารกิจกรรม

เวลา
07.45 น.
08.15 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.15 น.

เวลา
07.45 น.
08.15 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.15 น.

ตารางสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรียน 8
วิชาที่สอบ
เข้าแถวเคารพธงชาติ ฟังคาชีแ้ จงหน้าเสาธง
เข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบตรวจหลักฐาน
สอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
พัก 15 นาที
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรียน 8
วิชาที่สอบ
เข้าแถวเคารพธงชาติ ฟังคาชีแ้ จงหน้าเสาธง
เข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบตรวจหลักฐาน
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
พัก 15 นาที
ทดสอบวิชาตามแผนการเรียน
แผนวิทย์ฯ – คณิตฯ
สอบคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
แผนภาษาอังกฤษ –คณิตฯ
สอบคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
แผนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน สอบภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
แผนภาษาไทย – สังคมศึกษา สอบภาษาไทย – สังคมศึกษา

9. เกณฑ์การคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ
9.1.1 คะแนนทดสอบ 5 วิชา
ร้อยละ 100
9.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ
9.2.1 คะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ
ร้อยละ 80
9.2.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน
ร้อยละ 20
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9.2.3 คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
9.2.4 คะแนนความถนัดตามแผนการเรียน 50 คะแนน
9.3 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
9.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่ อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข
หรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
9.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส พิจารณาจาก
9.3.2.1 เป็นนักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู
9.3.2.2 ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
9.3.3.3 นักเรียนที่อยู่ในสภาวะลาบากและด้อยโอกาสที่สามารถพัฒนาได้สมควรได้รับ
การช่วยเหลือแต่ต้องไม่เป็นภาระกับส่วนรวม
9.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรื อผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รั บสงเคราะห์ ดูแล
เป็นพิเศษ
9.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น
9.4 นั กเรี ย นทุ กประเภทต้ องเป็ นผู้ ที่ส มัค รและเข้ า สอบคัด เลื อกตามประกาศรายชื่อ ผู้ มี สิ ท ธิ์
เข้าสอบของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เท่านั้น
9.5 การพิ จ ารณาคั ดเลื อ กจะด าเนิ น การโดยคณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นในแต่ ล ะประเภทผล
การตัดสินของคณะกรรมการและประกาศผลการสอบของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด
10. หลักฐานการมอบตัว
10.1 ปพ.1 ฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
10.2 สาเนา ปพ.1 (ฉบับถ่ายเอกสาร)
จานวน 1 ฉบับ
10.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่ทีชื่อนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
10.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา
จานวน 1 ฉบับ
10.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อมารดา
จานวน 1 ฉบับ
10.6 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครอง
จานวน 1 ฉบับ
(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา หรือ มารดา)
10.7 กรณีไม่มีสาเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือ มารดาให้ใช้สาเนาสูติบัตรแทนได้ จานวน 1 ฉบับ
10.8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง (เฉพาะด้านหน้า) จานวน 1 ฉบับ
10.9 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน (เฉพาะด้านหน้า) จานวน 1 ฉบับ
10.10 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายศักดินันท์ เหมมัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

