
๑ 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ยะลา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 256๔ 

------------------------------------------------------ 
 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบ

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาเยาวชนและเป็นการสร้างโอกาส    

ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และความรักชาติ นำความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬามาใช้ในการ และ

การประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เสริมสร้างความสมานฉันท์ และก่อให้เกิด 

ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนพิเศษในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เป็นไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา     

ปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ประจำปีการศึกษา 256๔ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕6๓ หรือเทียบเท่า 

๒) มีสัญชาติไทย 

3) ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 25๕๐ 

4) มีความสามารถในชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก 

5) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ มีโรคประจำตัว                 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

6) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

7) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

8) ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

9) มีส่วนสูงดังนี้ ชาย ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร, หญิง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร  

 



๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 

๒) มีผลการเรียนเฉลี ่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ) ไม่ต่ำกว่า 1.80 

๓) มีสัญชาติไทย 

๔) ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 254๗ 

5) มีความสามารถในชนิดกีฬาที่สมัครคัดเลือก 

6) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัว        

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

7) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

8) สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

9) ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

10) มีส่วนสูง ดังนี้ ชายไม่ต่ำกว่า 175 เซนติเมตร , หญิง ไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร 

 

๒. หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 

๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโครงการสานฝันการกีฬาสู ่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้             

ที่กำหนด 

๒. ใบรับรองของโรงเรียน 

1) สำหรับผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕6๓ หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา

ปีที ่6 (ปพ.๑) หรือให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรับรอง 

2) สำหรับผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕6๓ หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที ่๓ (ปพ.๑) หรือให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรับรอง 

๓. รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก ๑.5 นิ้วขนาด จำนวน ๓ รูป                   

(รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีชื่อผู้สมัคร และบิดา–มารดา 

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด 

๖. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือผลการแข่งขันกีฬา 

หรือเกียรติบัตรนักกีฬา หรือสำเนาภาพถา่ยโล่ หรือเหรียญรางวัล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงความสามารถของ

ผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 

 



๓ 
๗. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

๓. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก 

1) มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๑ 

2) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย 

และการทดสอบทักษะกีฬา 

3) ต้องผ่านการตรวจสอบร่างกายและสารเสพติดโยมีผลการตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล

ของรัฐยืนยันซึ่งไม่มีโรคดังต่อไปนี้ 

(1) โรคความดันโลหิตสูง 

(2) โรคหัวใจ 

(3) โรคปอด 

(4) โรคไต 

(5) โรคความเสื่อมสภาพของกระดูกข้อ 

(6) โรคเบาหวาน 

(7) โรคลมชัก 

๔. กำหนดวันและเวลา 

1) รับสมัครวันที่ ๑๙–2๓ มีนาคม 256๔ เวลา 08.3๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นสถานที่รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 2๖ มีนาคม 256๔ 

3) สถานที่สอบ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

๕. สอบคัดเลือก 

1) การสอบข้อเขียน 

(1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบข้อเขียนวันที่ ๓ เมษายน 256๔ เวลา 09.0๐ น. – 12.00 น. 

(2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบข้อเขียนวันที่ ๓ เมษายน 256๔ เวลา 09.0๐ น. – 12.00 น. 

2) การสอบสัมภาษณ์ 

(1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบสัมภาษณ์วันที่ ๓ เมษายน 256๔ 

(2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ ๓ เมษายน 256๔ 

3) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

(1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ ๔ เมษายน 256๔ 

(2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ ๔ เมษายน 256๔ 

 



๔ 
4) การทดสอบทักษะกีฬา 

(1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบทักษะกีฬาวันที่ ๔ เมษายน 256๔ 

(2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบทักษะกีฬาวันที่ ๔ เมษายน 256๔ 

5) ผลการทดสอบต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองและประมวลผลถือเป็นอัน

สิ้นสุด 

6) โรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู ่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ประมวลผลสอบ      

วันที่ ๘ เมษายน 256๔ 

7) คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล  วันที่ 1๑ – 1๒ เมษายน 

๒๕๖๔ 

8) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๕ เมษายน 256๔ 

9) การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ วันที่ ๒๗ เมษายน 256๔ 

10) การมอบตัว พร้อมส่งหลักฐานการศึกษาและใบรับรองแพทย์ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะมิได้รับทุนการศึกษาจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

๖. วิธีการสมัคร 

ผู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานสมัครโดยตรงได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ ยะลา สถานที่รับสมัคร  เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๑ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐  

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๓ ๒๘๘๐๑๕ เบอร์โทรสาร : ๐๗๓ ๒๘๘๐๑๕ อีเมล์โรงเรียน : sw.yala2554@hotmail.com  

เว็บไซต์ : www.swyl.ac.th  ผู้ประสานงาน : ครูอารีย์ อินสุวรรโณ  เบอร์ผู้ประสานงาน : 094 2944656  
  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ  ณ  วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

         (นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา)  

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา                                        

mailto:sw.yala2554@hotmail.com
http://www.swyl.ac.th/

