
ขั้นตอนการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
ในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

1. การประกาศรับสมัคร มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 1) จัดท ำแนวทำง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีกำรรับสมัคร และประกำศกำรเปิดห้องเรียนพิเศษและ    
กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ 
 2) น ำแนวทำง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีกำรรับสมัคร และประกำศกำรเปิดห้องเรียนพิเศษและกำรรับ
นักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้  ให้โรงเรียน         
ในโครงกำร ประกำศรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต ้
 3) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียน
โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ ไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
  - จัดส่งประกำศรับสมัครนักเรียน แผ่นพับ โปสเตอร์ ไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
  - สร้ำงกำรรับรู้ ให้ประชำชน ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ รับทรำบ     
กำรรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต ้
  - ให้โรงเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้จัดให้มีกิจกรรม
แนะแนว และหำตัวนักเรียนที่มีทักษะด้ำนกำรกีฬำเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบ
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ 
  - ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่มีโรงเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนใต้ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้ำนกำรกีฬำ เชิญชวนให้นักเรียนที่มีทักษะด้ำนกำรกีฬำร่วม
ทดสอบเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเป็นนักเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ 
2. การด าเนินการรับสมัคร มีแนวปฏิบัติดังนี ้
 1) รับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ 
ในช่วงวันที่ 24 – 28 กุมภำพันธ์ 2561 สมัครโดยตรงได้ที่โรงเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบ
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ 
 2) กรณีสมัครทำงไปรษณีย์ (EMS) ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เว็บไซต์ของศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(กระทรวงศึกษำธิกำรส่วนหน้ำ) ถึงโรงเรียนในโครงกำรที่ประสงค์จะเข้ำเรียน (วงเล็บมุมซองว่ำ สมัครเรียน    
ในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้) หมดเขตรับสมัครในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
2561 โดยนับจำกกำรประทับตรำไปรษณีย์ 
 
 



 3) หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 

 (1) ใบสมัครตำมแบบฟอร์มของโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสูร่ะบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้
ที่ก ำหนด 
 (2) ใบรับรองของโรงเรียน 

 ส ำหรับผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ำ         
ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕60 หรือส ำเนำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ปพ.๑) หรือให้ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอหรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดรับรอง 

 ส ำหรับผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ำ      
ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕60 หรือส ำเนำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือให้ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอ ำเภอหรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
รับรอง 

 (3) รูปถ่ำยชุดนักเรียนสถำนศกึษำปัจจุบันหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำด ๑.5 นิ้ว จ ำนวน ๓ 
รูป (รูปถ่ำยต้องเป็นรูปที่ถ่ำยในครำวเดียวกันและถ่ำยไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน)  
 (4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ชุด ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดำ – มำรดำ  
 (5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือสูติบัตร จ ำนวน ๑ ชุด  
 (6) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนักกีฬำของโรงเรียน หรือหน่วยงำนอื่นๆ หรือผลกำรแข่งขัน
กีฬำ หรือเกียรติบัตรนักกีฬำ หรือส ำเนำภำพถ่ำยโล่ หรือเหรียญรำงวัล หรือหลักฐำนอื่นใดที่แสดง
ควำมสำมำรถของผู้สมัครในชนิดกีฬำที่จะสมัครเข้ำเรียน (ถ้ำมี) 
 (7) ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำม)ี 
 (8) ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. การสอบคัดเลือก ประกาศผลสอบและการรายงานตัว มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรติดตำมด ำเนินกำร
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต้ ประกอบด้วย  
  (1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

(2) คณะกรรมกำรออกข้อสอบกลำง 
(3) คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
(4) คณะกรรมกำรทดสอบทักษะกีฬำและสมรรถภำพทำงกำย 
(5) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองและประมวลผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียน 
(6) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียน 
(7) คณะกรรมกำรในด้ำนอื่น ๆ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 และ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 เป็นผู้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง 
 2) ก ำหนดสถำนที่กำรออกข้อสอบกลำง (ออกข้อสอบในวันที่ 8 มีนำคม 2561) 
 
 
 



 3) ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 16 ก ำหนดสถำนที่สอบ โดยใช้สถำนที่โรงเรียนในโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนใต้ ดังนี้ 
  1. ศูนยจ์ังหวัดปัตตำนี 
  2. ศูนยจ์ังหวัดนรำธิวำส 
  3. ศูนยจ์ังหวัดยะลำ 
  4. ศูนยอ์ ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ  
  5. ศูนยอ์ ำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 4) กำรสอบข้อเขียน 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สอบข้อเขียน วันที่ 10 มีนำคม 2561 เวลำ 09.0๐ น. – 12.00 น. 
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สอบข้อเขียน วันที่ 11 มีนำคม 2561 เวลำ 09.0๐ น. – 12.00 น. 

5) กำรสอบสัมภำษณ์ 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 11 มีนำคม 2561           
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สอบสัมภำษณ์ วันที่ 12 มีนำคม 2561            
 6) กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สอบสมรรถภำพทำงกำย วันที่ 11 มีนำคม 2561  
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สอบสมรรถภำพทำงกำย วันที่ 12 มีนำคม 2561  
 7) กำรทดสอบทักษะกีฬำ 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 สอบทักษะกีฬำ วันที่ 12 มีนำคม 2561      
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สอบทักษะกีฬำ วันที่ 13 – 14 มีนำคม 2561  

8) สรุปผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนใต้ พร้อมจัดเรียงอันดับคะแนนตำมประเภทกีฬำ 
 9) ผลกำรทดสอบต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองและประมวลผล ถือเป็นอัน
สิ้นสุด 
 10) กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันที่ 15 มีนำคม 2561 
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันที่ 16 มีนำคม 2561 
 11) กำรรำยงำนตัว 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันที่ 15 มีนำคม 2561 
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันที่ 16 มีนำคม 2561 
 12) กำรมอบตัว พร้อมส่งใบรับรองแพทย์ 
  (1) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำยในวันที่ 6 เมษำยน 2561 
  (2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำยในวันที่ 6 เมษำยน 2561 
 
หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับประกำศกำรเปิดห้องเรียนพิเศษและกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียน
โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 


