
ประกาศโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   

เป็นกรณีพิเศษ  (นักกีฬาตะกร้อชายและนักกีฬาตะกร้อหญงิ)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
  
               เพื่อให้การด าเนนิการรับนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ (นักกีฬาตะกร้อชายและนกักีฬาตะกร้อหญิง) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ าเภอซ าสูง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
เป็นกรณีพิเศษ  (นักกีฬาตะกร้อชายและนักกีฬาตะกร้อชายหญิง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
๑. ประเภทและจ านวนที่รับสมัคร 
 ๑.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  ๑  จ านวน  ๒๐  คน 
   ๑.๑.๑  ประเภทความสามารถพิเศษ  แผนการเรียนกีฬาตะกร้อ  (ชาย) 
   ห้องเรียนพิเศษ  ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ   จ านวน  ๑๐  คน 
   ๑.๑.๒  ประเภทความสามารถพิเศษ  แผนการเรียนกีฬาตะกร้อ  (หญิง) 
   ห้องเรียนพิเศษ  ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ   จ านวน  ๑๐  คน  
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

๑)  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือก าลังเรียนอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 
๒)  มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
๓)  เป็นโสด 
๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
๕) มีภูมิล าเนาในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ 

  ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะแผนการเรียน 
   ๑)  เพศชายหรือเพศหญิง 
   ๒)  มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๓)  มีสมรรถภาพทางกายผา่นเกณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๔)  มีความสามารถพื้นฐานทางกีฬาด้านกีฬาตะกร้อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด 
   ๕)  เคยเป็นตัวแทนนักกีฬาตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป  (ถ้าม)ี 
๓.  หลักฐานการรับสมัคร 

๓.๑  ใบสมัคร  ซึ่งลงลายมือชื่อผู้สมัครและลายมือชื่อผู้ปกครอง  นักเรียนรับใบสมัคร                     
ได้ในวันสมัคร 
๓.๒  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียนและส าเนา  บัตรประจ าตวัประชาชน
ของนักเรียน  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบา้นที่นักเรียนมีชื่ออยู่  จ านวน  ๑  ฉบับ  พร้อมลงลายมือชื่อ   
   รับรองส าเนา 
 



   ๓.๔  ส าเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  หรือเอกสารใบรับรอง 
   ผลการเรียน  (ปพ.๗  หรือ  ปถ. ๐๑) หรือเอกสารอื่นที่ทางโรงเรียนออกให้เพื่อแสดงว่า 
                        เป็นผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  หรือก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
                        หรือเทียบเท่า  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๕  หลักฐานที่แสดงความสามารถทางการกีฬาตะกร้อหรือกีฬาอ่ืนๆ  (ถ้ามี)   
                 เช่น  หนังสือ  รับรอง  เกียรติบัตร  ภาพถ่าย  เป็นต้น 
   ๓.๖  หลักฐานอื่นๆ  (ถ้าม)ี  เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  เป็นต้น 
   ๓.๗  รูปถ่ายชุดนักเรียน  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
๔.  ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 
  ๔.๑  รับสมัครด้วยตัวเอง 

สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  ๒  -  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  (เว้นวันหยุดราชการ)                           
ตั้งแต่เวลาเวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น.  
หรือ สมัครด้วยตนเอง  ในวันทดสอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓                         
เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๐๙.๓๐  น.  

  ๔.๒  สอบภาคปฏิบัติ 
   ลงทะเบียน  เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๐๙.๓๐  น.   (และรับสมัครเพิ่มเติม) 

ทดสอบสมรรถภาพและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล  ในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

๕.  สถานที่รับสมัคร 
  ฝ่ายวชิาการ  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ต าบลบา้นโนน  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นายธงชัย  ปิตาทะสังข์  080-7464926 
๖. การประกาศผล 
 วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๗. การรายงานตัวและการมอบตัว 
 วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
๘. หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว 
 ๘.๑  ใบมอบตัวนักเรียน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (นักเรียนสามารถรับได้ในวันมอบตัว) 
 ๘.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  บิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน                                   
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๘.๓  ส าเนาทะเบียนบา้นของนักเรียน  บิดาและมารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๘.๔  รูปถ่ายนักเรียน  ถ่ายไวไ้ม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑.๕  นิ้ว   จ านวน  ๑  รูป 
 
 
 
 
 
 



๙.  สถานที่รับรายงานตัวและมอบตัว   
 ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ต าบลบ้านโนน  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
๑๐.  นักเรียนที่ผ่านการทดสอบจะได้รับสวัสดิการ 
 -   ทุนการศึกษา 
 -   อาหาร  ที่พัก  ฟร ี
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   
 
 
                                                     (นายบุญจันทร ์ มูลกัน)               
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
 
 
                  


