
 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือน าการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และความ
รักชาติ น าความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬา มาใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เสริมสร้างความสมานฉันท์ และก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2560 และก าหนดการ
ปฏิบัติการรับนักเรียน ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่

ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีการศึกษา 2560 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 

๒. การรับสมัคร 
2.1  รับนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด สตูล  

และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา) โดยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)  

2.2  รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -กีฬา จ านวน 80 คน  
(ชาย 56 คน หญิง 24 คน) แบ่งตามประเภทกีฬา ดังนี้ 

 2.2.1  ฟุตบอล (ชาย 26 คน) 
 2.2.2  วอลเลย์บอล (หญิง  18 คน) 
 2.2.3  ตะกร้อ (ชาย 16 คน) 
 2.2.4  มวยไทย (ชาย 8 คน) 
 2.2.5  ปันจักสีลัต (ชาย 6 คน หญิง 6 คน) 
      

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
 3.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือ เทียบเท่า 
 3.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 3.๓  มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 3.๔  สถานภาพโสด และไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543 
 3.๕  มีความถนัดและมีความสามารถทางการกีฬาตามชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร  
 3.๖  มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการเล่นกีฬา 
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 3.7  มีความประพฤติดี เรียบร้อย และสามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง 
 3.8 มีสุขภาพ สภาพจิตใจ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกาย อวัยวะ รูปร่าง ขนาดของร่างกายที่ดี
เหมาะสมแก่การเป็นนักกีฬา และไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการเล่นกีฬาโดย
มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้วิธีการตรวจหา  
สารเสพติดในปัสสาวะ 
 3.๑๐ มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามข้อ 2.1  โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  
6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 

๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 4.1 มีคุณสมบัติครบตามข้อ 3 
 4.2 การทดสอบทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
 4.3 การทดสอบข้อเขียน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ) 
 4.4 การสัมภาษณ์ 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยดุราชการ)  
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

๖. วิธีการสมัคร 
ผู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
6.1 สมัครโดยตรงได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
6.2 สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.swyl.ac.th  จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
ที่ 135 หมู่ที่ 1 ต าบลบุดี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
(วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้)  
ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของ
การสมัครทางไปรษณีย์ 

 
๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

7.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 
7.2 ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 และส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) 
7.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (รปูถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกัน

และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุดที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา-มารดา 
7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสูจิบัตร จ านวน 1 ชุด 
7.6 ส าเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา ส าเนาภาพถ่ายโล่/เหรียญ

รางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
7.7 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ส าเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

http://www.swyl.ac.th/
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๘. การสอบคัดเลือก 
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th 
8.2 สอบคัดเลือกวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 8.2.1  สอบความรู้ วันที่ 5 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
 8.2.2  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 8.2.3  การตรวจร่างกาย วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 8.2.4  ทดสอบสมรรถนะด้านร่างกายและทักษะกีฬา วันที่ 7 มีนาคม 2560  

          ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
๙. ประกาศผล 

9.1  คณะกรรมการสอบคัดเลือกประชุมสรุปผลการสอบคัดเลือก  
       วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
9.2  ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
       และทางเว็บไซต์ www.swyl.ac.th 

๑๐. รายงานตัวและมอบตัว 
10.1  วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
         ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  
         หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ 
10.2  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                      (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
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แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา ปกีารศึกษา 2560 

เลขที่ผูส้มคัร EMS…………….. 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปกีารศึกษา 2560 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
สมัครวันที่............./......................./................. 

เลขประจ าตัวประชาชน---- 

ค าน าหน้า..............................ชื่อ...........................................นามสกุล................................. ...เพศ.................... 
เกิดวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .....................ศาสนา...............เชื้อชาติ.......... .สัญชาติ............ 
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่...............ซอย..................................ถนน..................... .............................................. 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด......... ...................... 
รหัสไปรษณีย์..................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................มือถือ.......................................  
บิดาชื่อ................................นามสกุล................................อาชีพ..............................โทรศัพท์............................ 
มารดาชื่อ............................นามสกุล................................อาชีพ..............................โทรศัพท์............................ 

ผู้ปกครองคือ   บิดา   มารดา  บุคคลอื่นๆ ความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น............................................................... 
ชื่อสกุลผู้ปกครองกรณีท่ีไม่ใช่บิดาหรือมารดา ชื่อ.......................................นามสกุล............................... .......................................... 
อาชีพ...................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................ ................................................................ 
ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน.........................................................................................................  
ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวัด. ...................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน เกรด............................................................................................................................. .............. 
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา ประเภท 
  ฟุตบอลชาย   วอล เลย์บอลหญิง   มวยไทยชาย 
  ตะกร้อชาย   ปันจักสีลัตชาย   ปันจักสีลัตหญิง 
หลักฐานการสมัคร 

 ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน 
 ใบรับรองของโรงเรียนท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และส าเนาหลักฐานการจบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1) 
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป  

(รูปถ่ายต้องเป็นรูปท่ีถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุดท่ีมีชื่อผู้สมัครและบิดา-มารดา 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสูจิบัตร จ านวน 1 ชุด 
 ส าเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา ส าเนาภาพถ่ายโล่/เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดง

ความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาท่ีจะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

***ทั้งนี้ส ำเนำเอกสำรทุกแผ่นจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

ตดิรูปถ่าย 

3x4 ซ.ม. 

ลงชื่อ..............................................ผูส้มัคร 
(................................................................) 

........................./............................./........................
. 

บันทึก
.......................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
ลงชื่อ..............................................................................เจ้าหน้าที่

น้ าหนัก............ก.ก. 

ส่วนสูง............ก.ก. 


