
 
 

ประกาศโรงเรียนหาดส าราญวทิยาคม 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จะด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  
จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การสอบจัดห้องเรียน  และการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเรียน  ดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ประเภทห้องเรียนท่ัวไป รับนักเรียน ๔ ห้อง จ านวน ๑๖๐ คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของปีการศึกษาท่ีจะสมัคร
เข้าเรียน 

๑.๑.๒  เป็นโสด 
๑.๑.๓  มีสัญชาติไทย 
๑.๑.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๑.๑.๕  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การจัดการศึกษา 
๑.๑.๖  มีความต้ังใจท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  และยินดีท่ีจะให้การ

สนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยู่ 
๑.๑.๗  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของ

โรงเรียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 
๑.๒  ก าหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

๑.๒.๑  การขอรับระเบียบการรับสมัคร  วันท่ี  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาขอรับระเบียบการพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
เรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑ 

๑.๒.๒  การรับสมัคร  วันท่ี  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  
โดยผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑ 

๑.๒.๓  การสอบคัดเลือก  วันเสาร์ท่ี  28  มีนาคม  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ดังนี้ 



๒ 
 

เวลา  ๐๘.๐๐ น.   ประชุมช้ีแจง 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  วิชาคณิตศาสตร ์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๓๕ น.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.  วิชาภาษาไทย 
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.  วิชาสังคมศึกษา 
เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สอบสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ๗๐ (๒)คะแนน O – NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ 

๑.๒.๔  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันพุธท่ี  1  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐  น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วย
ตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)  

๑.๒.๕  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  วันจันทร์ท่ี  6  เมษายน  ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมามอบตัวด้วยตนเองพร้อม
ผู้ปกครอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย) 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีไม่มาสอบ หรือไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
๑.๓  หลักฐานการสมัคร 

๑.๓.๑  ใบสมัครของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
๑.๓.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นด า ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕  

นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
๑.๓.๓  ใบ ปพ. ๑ : ป (หลักฐานการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖) หรือหนังสือ

รับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕62 
๑.๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายส าเนา ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ) พร้อมแสดงฉบับจริง  
๑.๓.๕  หลักฐานผลการสอบ  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑.๓.๖  ส าเนาสูติบัตร จ านวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
๑.๓.๗  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล ฯลฯ 
 

 ๒.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒.๑  ประเภทห้องเรียนทั่วไป รบันักเรียน ๒ แผนการเรียน จ านวน ๑๒๐ คน ดังนี้ 

      ๒.๑.๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จ านวน  ๔๐  คน 
      ๒.๑.๒  แผนการเรียนศิลป-์ท่ัวไป    จ านวน  8๐  คน 
        ๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของปีการศึกษาท่ีจะสมัครเข้า
เรียน 

๒.๒.๒  มีผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละแผนการเรียน ดังนี้ 
                  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา

ไม่ต่ ากว่า  ๒.75 และผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.5 



๓ 
 

       - แผนการเรียนศิลป-์ทั่วไป มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา  ตลอด ๕  
ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 

๒.๒.๓  เป็นโสด 
๒.๒.๔  มีสัญชาติไทย 
๒.๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๒.๒.๖  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

การจัดการศึกษา 
๒.๒.๗  มีความต้ังใจท่ีจะเข้าเรียนในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  และยินดีท่ีจะให้การ

สนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยู่ 
๒.๒.๘  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของ

โรงเรียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียนทุกประการ 
๒.๓  ก าหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

๒.๓ .๑   การขอรับ ระเบี ยบการรับส มัคร  วัน ท่ี   ๒1 – ๒5  มีน าคม ๒๕๖๓   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียน
หาดส าราญวิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาขอรับระเบียบการพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบ
นักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑ 

๒.๓.๒  การรับสมัคร  วันท่ี  ๒1 – ๒5  มีนาคม ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม โดย
ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑ 

๒.๓.๓  การสอบคัดเลือก  วันเสาร์ท่ี  28  มีนาคม  ๒๕๖๓    ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
เวลา  ๐๘.๐๐ น.   ประชุมช้ีแจง 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  วิชาคณิตศาสตร ์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๓๕ น.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.  วิชาภาษาไทย 
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.  วิชาสังคมศึกษา 
เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สัมภาษณ์ 

   - แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
เวลา  ๐๘.๐๐ น.   ประชุมช้ีแจง 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  วิชาคณิตศาสตร ์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๐๕ น.  วิชาวิทยาศาสตร์ 
เวลา  ๑๐.๑๐ – ๑๐.๔๐ น.  วิชาภาษาไทย 
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.  วิชาสังคมศึกษา 
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  สัมภาษณ์ 



๔ 
 

   เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ 
วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ (๒) คะแนน O – NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3๐ 

๒.๓.๔  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันพุธที่  1  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐  น. 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วย
ตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)  

๒.๓.๕  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  วันจันทร์ท่ี  6  เมษายน  ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหอประชุม โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมามอบตัวด้วยตนเองพร้อม
ผู้ปกครอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย) 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีไม่มาสอบ หรือไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
๒.๔  หลักฐานการสมัคร 

๒.๔.๑  ใบสมัครของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
๒.๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นด า ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕  

นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
๒.๔.๓  ใบ ปพ. ๑ : ๓ บ  (หลักฐานการจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) หรือหนังสือ

รับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิมว่าก าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕62   
ท่ีระบผุลการเรียนเฉล่ียรวม  ๕  ภาคเรียน  

๒.๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายส าเนา ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ) พร้อมแสดงฉบับจริง 

๒.๔.๕  หลักฐานผลการสอบ  O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒.๔.๖  ส าเนาสูติบัตร จ านวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒.๔.๗  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปล่ียนช่ือ สกุล ฯลฯ 
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                                                                                             ( นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

 


