ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ประจำปีการศึกษา ๒<£๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน
ระดับมัธยมศึกษามีความเป็น เลิศด้านกีฬ าบนพื้น ฐานการพัฒ นาโดยใช้วิท ยาศาสตร์การกีฬ าและโภชนาการ
เป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแช่งขันกับนานาชาติได้ และ
มอบหมายให้ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชั้น พื้น ฐานเปิด ห้อ งเรีย นกีฬ าในโรงเรีย นทุ่ง ตะโกวิท ยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ดังนี้
๑. หลัก สูต รที่เปีด รับ สมัค ร หลักสูต รแกนกลางการศึกษาชั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สำหรับ โรงเรียนในโครงการห้อ งเรียนกีฬ าประจำปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ รับ สมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. ชนิดกีฬาที่เปีดรับสมัคร
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
เปิดรับสมัครกีฬา ฟุตบอลชาย จำนวนไม่เกิน ๔๐ คน
๓. คุณสมบัติชองผู้สมัครสอบ
๓. ๑

เป็น ผู้ท ี่ก ำลังศึก ษาอยู่ในระดับ ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ ๖ ภาคเรีย นที่ ๒ ปีก ารศึก ษา
๒๕๖๑ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประขาขน
๓.๓ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๔ เพศขายมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป หรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร
ขึ้นไป (นักเรียนที่มีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๓.๕ ผู้สมัครต้อมมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด
๓.๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
๓.๗ มีความประพฤติดี เรียบร้อย
๓.๘ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
๓.๙ มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาในข้อ ๒
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๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓
๔๒ ความสูง
๔๓ การทดสอบทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
๔ ๔ การทดสอบข้อเขียน ๔ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ)
๔๔ การสัมภาษณ์
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราฃการ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๙ มกราคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.0๐ ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๖. วิธีการสมัคร
ผส
ู้ มัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้
๖.๑ สมัครโดยตรง ได้ที่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๖.๒ สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.curriculum51.net หรือ
เว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬ า)
ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๖๒ ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวับสุดท้ายของการสมัคร
ทางไปรษณีย์ ดังน ี้
ขื่อโรงเรียน
สถานทีตัง
เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
จังหวัดชุมพร ๘๖๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๖-๘๕๔
โทรสาร ๐๗๗-๕๓๖-๘๔๔
www.tungtagowit.ac.th
๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด
๗๒ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา๒๔๖๑ ห่รือ
สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑)
๗.๓ ใบรับรองความประพฤติ
๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่าย
ในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีขื่อผู้สมัครและบิดา - มารดา
๗.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ขุด
๗๗ สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่ายโล่/
เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)
๗.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนซื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
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๘. กำหนด สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว
๘.๑ ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธึ๋สอบ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๘.๒ สอบคัด เลือ กวัน ที่ ๒๖ -๒ ๙ มกราคม ๒£๖๒ เวลา ๐ ๘ .๐ ๐ น. เป็นต้นไป
ณ สนามสอบโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ดังรายละเอียด ดังน ี้
วันเวลา
วข
ิ าที่สอบ
หมายเหต
วันที ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ วัดส่วนสูง
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทักษะกีฬา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๘.๓ ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ส อ บ ค ั ด เ ล ื อ ก ภ า ย ใ น ว ั น ท ี ่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงเรี ย นทุ ่ ง ตะโกวิ ท ยา และเว็ บ ไซต์ www.curriculum51.net หรือ เว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.tungtagowit.ac.th
๘.๔ รายงานตั ววั นที ่ ๙ - ๑๐ กุ มภาพั นธ์ ๒๕:๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธึ๋และจะเรียกร้องสิทธึ๋ใดๆ ไม่ได้
(ในกรณีที่นักเรียบไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่สมัครสอบให้ยื่นหลักฐานที่แสดงผลการเรียนของโรงเรียนเดิมมาแสดง
ในวันรายงานตัว)
๘.๕ เปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
9. การสนับ สนุน ค่าใช้จ ่ายการศึก ษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะ
ได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าขุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องทำสัญญาและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับโรงเรียนทุ่ง
ตะโกวิทยา และต้องยอมรับเงื่อนไขตามที่สัญญากำหนดตามรายละเอียดและรูปแบบของสัญญาที่แนบมาพร้อม
กับประกาศนี้
๑๐. การทดลองเรียน
นัก เรีย นที่ผ ่านการคัด เลือ กเข้าเรีย นโรงเรีย นโครงการห้อ งเรีย นกีฬ าต้อ งทดลองเรีย น
ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากโครงการไดในระหว่างทดลอง
เรียนโดยไม่เสียค่าปรับ ตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาที่แนบ
มาพร้อมประกาศน ี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนวพล ดันสูงเนิน)
ผ ู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปีดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสบุน ให้เยาวชน
ระดับ มัธยมศึกษามีความเป็น เลิศด้านกีฬ าบนพื้น ฐานการพัฒ นาโดยใช้วิท ยาศาสตร์การกีฬ าและโภชนาการ
เป็นฐาน เน้นการพัฒ นาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเช้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ และ
มอบหมายให้ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชั้น พื้น ฐานเปิด ห้อ งเรีย นกีฬ าในโรงเรีย นทุ่ง ตะโกวิท ยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ดังน ี้
๑. หลัก สูต รที่เปีด รับ สมัค ร หลักสูต รแกนกลางการศึก ษาชั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับสมัครนักเรียนเช้าเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบไปด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา และแผนการเรียนศิลป้ - กีฬา
๒. ชนิดกีฬาที่เปีดรับสมัคร
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
เปิดรับสมัครกีฬา ฟุตบอลชาย จำนวนไม่เกิน ๔๐ คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- กีฬาและแผนการเรียนศิลป๋ กีฬา
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๓.๑ เป็น ผู้ท ี่ก ำลัง ศึก ษาอยู่ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๓ ภาคเรีย นที่ ๒ ปีก ารศึก ษา
๒๕๖๑ หรือมีหลักฐานการจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที ๓)
๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประขาซน
๓.๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕
๓ . ๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไป
๓.๕ ผู้สมัครต้องมีดัซนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๓.๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง
๓. ๗ มีความประพฤติดี เรียบร้อย
๓.๘ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว
ท ี่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซองรัฐ
๓.๙ มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาฟุตบอล
/ 4. เกณฑ์การพิจ

๔. เกณฑการพจารณาคดเลอก
๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓
๔.๒ ความสูง
๔๓ การทดสอบทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
๔๔ การทดสอบข้อเขียน ๔ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษาและภาษาอังกฤษ)
๔๔ การสัมภาษณ์
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราฃการ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๙ มกราคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๖. วิธีการสมัคร
ผ ู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้
๖.๑ สมัครโดยตรง ได้ที่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๖.๒ สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.curricu[um51.net หรือ
เว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬ า)
ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๖๒ ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการสมัคร
ทางไปรษณีย์ ดังน ี้
ขื่อโรงเรียน
สถานทีตัง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๔๗ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดขมพร ๘๖๒๒๐
โทรดัพท ๐๗๗-๔๓๖-๘๔๔
โทรสาร ๐๗๗-๔๓๖-๘๔๔
www.tungtagowit.ac.th
๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๗.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานค่ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด
๗๒ ใบรับรองของโรงเรียบที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๔๖๑
หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑) หรือเทียบเท่า
๗๓ ใบรับรองความประพฤติ
๗.๔ รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (รูป ถ่ายต้อ งเป็น รูป ที่ถ ่าย
ในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๗.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีซื่อผู้สมัครและบิดา - มารดา
๗.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ขุด
๗.๗ สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่ายโล,/
เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)
๗.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

- ๓ -

๘. กำหนด สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว
๘.๑ ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธี้สอบ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
๘.๒ สอบคัด เลือ กวัน ที่ ๒๖ - ๒ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘ .๐๐น.เป็น ต้น ไป
ณ สนามสอบโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
วันเวลา
วันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

วิฃาที่สอบ

หมายเหต

วัดส่วนสูง
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทักษะกีฬา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

๘.๓ ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ส อ บ ค ั ด เ ล ื อ ก ภ า ย ใ น ว ั น ท ี ่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงเรี ย นทุ ่ ง ตะโกวิ ท ยา และเว็ บ ไซต์ www.curriculum51.net หรือ เว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.tungtagowit.ac.th
๘.๔ รายงานตัวและมอบตัววันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ้และจะเรียกร้องสิทธี้ใดๆ ไม่ได้
(ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่สมัครสอบให้ยื่นหลักฐานที่แสดงผลการเรียนของโรงเรียนเดิมมาแสดง
ในวันรายงานตัว)
๘.๕ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๙. การสนับสนุนค่าใช้จ ่ายการศึก ษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะ
ได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าชุดกีฬา และอุปกรณ์ เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องทำสัญญาและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับโรงเรียนทุ่งตะโก
วิทยา และต้องยอมรับเงื่อนไขตามที่สัญญากำหนดตามรายละเอียดและรูปแบบของสัญญาที่แนบมาพร้อมกับ
ประกาศนี้
๑๐. การทดลองเรียน
นัก เรียนที่ผ ่านการคัด เลือ กเข้าเรียนโรงเรีย นโครงการห้อ งเรีย นกีฬ าต้อ งทดลองเรีย น
ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากโครงการได้ในระหว่างทดลอง
เรียนโดยไม่เสียค่าปรับ ตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาที่แนบ
มาพร้อมประกาศน ี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนวพล คันสูงเนิน)
ผ ู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

