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ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 

.................................................... 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬามาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันดำเนินงานในพื้นที่ ๙ 
โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี ่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนราชินูทิศ๒ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ  และโรงเรียน
ทุ่งตะโกวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาด้านกีฬา ใน
ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง และบาสเกตบอลหญิง โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
โภชนาการเป็นฐาน พัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีลักษณะเด่น รูปร่างสูงใหญ่ และมีทักษะกีฬาเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ และต่อยอดให้“กีฬา”กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีความยั่งยืน จึงกำหนด
เปิดรับนักเรียนเพื ่อเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖6 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ดังนี้ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลปศาสตร์ – กีฬา ปีการศึกษา 2566 

๒. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาและชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 
๒.1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง รวมจำนวนไม่เกิน 30 คน  
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 ๓.๑ เป็นผู้ที ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา              

๒๕๖5 หรือมีหลักฐานการจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
 ๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
 ๓.๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔9 
 ๓.๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตรขึ้นไปและเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป 
   3.4.1 นักเรียนชายที่มีส่วนสูง ๑๘๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และนักเรียนหญิงที่มีส่วนสูง 

๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          3.4.2 กรณีนักเรียนในโครงการห้องเร ียนกีฬาเดิม เพศชายที่มีส ่วนสูง 170 
เซนติเมตร ขึ้นไป หรือเพศหญิงทีม่ีส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป มีทักษะด้านกีฬาดีเยี่ยม และมีความประพฤติ
เรียบร้อย รับจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนนักเรียนที่รับทั้งหมด 
   3.4.2 กรณีนักเรียนที่มีส่วนสูงไม่เป็นไปตามที่กำหนด พิจารณาเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งต่อไปนี้ 
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                     1) ชนิดกีฬาฟุตบอล 
    ตำแหน่งกองกลาง มีส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 2 คน 
            ๒) ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 
    ตำแหน่งตัวรับอิสระมีความสูง  150 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 2 คน 
             

 ๓.5 ผู้สมัครต้องมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  

 ๓.6 สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
 ๓.7 มีความประพฤติดี เรียบร้อย  
 ๓.8 มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรค

ประจำตัว 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
  ๓.9 มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬา ตามชนิดกีฬาในข้อ ๒ 
                 ๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓ 
๔.๒ ส่วนสูง   
๔.๓ ทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
๔.๔ ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ) 
                     ๔.๕ การสัมภาษณ์  

      ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔ – 20 มกราคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
๖.  วิธีการสมัคร 
ผู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้ 
   ๖.๑ สมัครโดยตรง ได้ทีโ่รงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  
   ๖.๒ สมัครทางไปรษณีย์ (EMS)ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนที่สมัครสอบ        

โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา) 
ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที ่ 20 มกราคม ๒๕๖6 ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวัน

สุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์ 
 

ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 
1. โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  เลขที่ ๔๗/1 หมู่ ๑ ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก   

จังหวัดชุมพร  ๘๖๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๖-๘๕๔  
โทรสาร  ๐๗๗-๕๓๖-๘๕๔ 
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๗.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
  ๗.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนด  
   ๗.๒ ใบรับรองของโรงเรียนที ่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑)หรือเทียบเท่า 
  ๗.๓ ใบรับรองความประพฤติ 
  ๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่าย 

ในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน) 
  ๗.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา – มารดา  
  ๗.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด 
  ๗.๗ สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่ายโล่ / 

เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
  ๗.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
๘. กำหนด สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว 

                       ๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 มกราคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร หรือ http://www.tungtagowit.ac.th/ 
                         ๘.๒ สอบคัดเลือกวันที่ 28 – 30 มกราคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบ
ตามที่โรงเรียนกำหนด ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 
๘.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ณ โรงเรียนทุ่งตะโก

วิทยา จังหวัดชุมพร หรือ http://www.tungtagowit.ac.th/  
๘.๔ รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ 

น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ (ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่สมัครสอบให้ยื่นหลักฐานที่แสดงผลการเรียน
ของโรงเรียนเดิมมาแสดงในวันรายงานตัว) 

๘.๕ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖6 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖6 
9. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา       

จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องทำสัญญา
และปฏิบัติตามเงื ่อนไขสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับ
โรงเรียน ที่สมัครสอบและต้องยอมรับเงื่อนไขตามที่สัญญากำหนดตามรายละเอียดและรูปแบบของสัญญาที่
แนบมาพร้อมกับประกาศนี้ 

 
 

วันเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่ 28 – 30 มกราคม ๒๕๖6 วัดส่วนสูง 

สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
ทดสอบทักษะกีฬา 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  
อำเภอทุ่งตะโก  
จังหวัดชุมพร 
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10. การทดลองเรียน 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาต้องทดลองเรียนภายใน 

30 วันหลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากโครงการได้ในระหว่างทดลองเรียน
โดยไม่เสียค่าปรับ ตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาที่แนบมา
พร้อมประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 

 
              (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
 


