☺ กําหนดการรับสมัคร ☺
1. การสมัครตรง คือ สมัครดวยตนเอง
ระหวางวันที่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. รับสมัครทุกวัน
ไมเวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
2. การสมัครผาน คือ การสมัครผานโรงเรียนกีฬาทุก
แหง/สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตที่มีรายชื่อตามประกาศ
สถาบันการพลศึกษา เฉพาะวันจันทร – วันศุกร ระหวาง
วันที่ 3 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ยกเวนโรงเรียนกีฬารับสมัครทุกวัน)
3. รับสมัครทางไปรษณีย ระหวางวันที่ 3 ม.ค. – 31
ม.ค. 61 ณ ที่ทําการไปรษณียทุกแหง โดยจะถือวาวันพุธที่
31 ม.ค. 61 ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราลงรับเป?น
วันสุดทาย

☺ กําหนดการสอบ ☺
1. ประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
วันที่ 7 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
และทางเว็บไซต www.trss.ac.th
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ

3. ประกาศรายชื่อผู%ที่สอบผานภาคปฏิบัติ
วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง และทาง
เว็บไซต www.trss.ac.th
4. สอบข%อเขียน สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย
วันที่ 17 ก.พ. 61
เวลา 09.00 – 12.00 น. การสอบวัดความรูพื้นฐานทางการ
เรียนในระดับชั้น ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
เวลา 13.00 – 17.00 น. และตรวจสุขภาพรางกาย
ตามที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กําหนด

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
รับสมัครนักเรียนใหม
ประจําปNการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผูม% ีสิทธิ์เข%าเรียน
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โทรศัพท 075-204715, 075-204747ตอ 31111
หรือ www.trss.ac.th

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.1,ม.3,ม.4 และม.5

ที่มีความสามารถพิเศษทางการกี
ศษ
ฬา
ใน 8 ชนิดกีฬา

(ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา)

ระหวางวันที่ 10 – 11 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
(ให%ผู%สมัครสอบมารายงานตัวสอบในวันเสาร ที่ 10 ก.พ.
61 เวลา 07.00 – 08.30 น. หากไมมารายงานตัวในวัน
เวลา ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์)

(ดูประกาศที่ชัดเจนอีกครั้ง)
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
075-204747ตอ31111 , 075-204715
เว็บไซต www.trss.ac.th และ
เว็บเพจ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

ระหวางวันที่ 3 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561
(ไมเว%นวันหยุดราชการ)

ชนิดกีฬาที่เปPดรับสมัคร
รับสมัคร 8 ชนิดกีฬา
รับเข%าเรียนระดับชั้น ม.1,ม.3,ม.4 และม.5
1. กรีฑา (ประเภทลู – ลาน) ชาย -หญิง
2. ยิงธนู ชาย -หญิง
3. ยิงปSน ชาย - หญิง
4. มวยไทยฯ ชาย - หญิง
5. มวยสากลฯ ชาย - หญิง
6. ยูโด ชาย -หญิง
7. ฟุตซอล ชาย
8. ฟุตบอล ชาย

7. สําเนาหนังสือรับรองผลการแขงขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา
สําเนาภาพถายโล/ เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสามารถ
ของผูสมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเขาเรียน (ถามี)
8 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการ
สมัครไมตรงกัน)
หมายเหตุ ใบสมัครตามขอ 1 ที่พิมพจากเว็บไซตสามารถถาย
สําเนาได และเอกสารที่เป?นสําเนาตามขอ 5 – 8
ผูสมัครสอบจะตองลงนามรับรองสําเนาทุกฉบับ

คุณสมบัติของผู%สมัคร

1. มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬาตามชนิด
กีฬาที่โรงเรียนกีฬานั้นๆ กําหนด
2. มีสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี ไมทุพพลภาพ
ไมเป?นโรคประจําตัวที่เป?นอุปสรรคตอการศึกษาการเลนกีฬาและ
หลักฐานการสมัคร
การพักในหอพักของโรงเรียนกีฬา
1. ใบสมัครตามแบบฟอรมที่สถาบันการพลศึกษากําหนด รับใบสมัคร 3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน
ไดที่หนวยรับสมัคร หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ เว็บไซตสถาบัน
4. มีความประพฤติเรียบรอย บุคลิกภาพเหมาะสม
การพลศึกษา www.ipe.ac.th หรือเว็บไซตของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
5. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับชั้น ดังตอไปนี้
ตรัง www. trss.ac.th
5.1 ประถมศึกษาปWที่ 6 (สอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (รูปถายตองเป?นรูปที่ถายในคราว
ปWที่ 1 และไมเกิดกอนปW พ.ศ. 2548)
เดียวกันและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
3. ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในโรงเรียน ปพ.7
5.2 มัธยมศึกษาปWที่ 2 (สอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
หรือ ปพ.1 (หลักฐานที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู)
ปWที่ 3 และไมเกิดกอนปW พ.ศ. 2546)
4. หนังสือรับรองความประพฤติ
5.3 มัธยมศึกษาปWที่ 3 (สอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ (พรอมนําฉบับจริงมาแสดง)
ปWที่ 4 และไมเกิดกอนปW พ.ศ. 2545)
(ยกเวนการสมัครทางไปรษณียไมตองแนบฉบับจริง)
5.4 มัธยมศึกษาปWที่ 4 (สอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (พรอมนําฉบับจริงมา
แสดง) (ยกเวนการสมัครทางไปรษณียไมตองแนบฉบับจริง)
ปWที่ 5 และไมเกิดกอนปW พ.ศ. 2544)

การยื่นใบสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร%อมหลักฐานตางๆ ด%วยตนเอง
ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
2. ยื่นใบสมัครพร%อมหลักฐานตางๆ ผานทางโรงเรียน
กีฬาอื่นที่สังกัดสถาบันการพลศึกษา ที่เปXนหนวยรับสมัคร
3. ยื่นใบสมัครพร%อมหลักฐานตางๆ ทางไปรษณียมาที่

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
เลขที่ 44 หมู 1 ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง
รหัสไปรษณีย 92140
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
โดยจาหน%าซองถึงผูอ% ํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
(วงเล็บมุมซองวา “สมัครสอบคัดเลือก”)

โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณียบนซองเปXนสําคัญ
และขอรับบัตรประจําตัวสอบได%ที่จุดรายงานตัว
ในวันสอบภาคปฏิบัติผู%ทสี่ นใจ สามารถติดตอขอรับ
ระเบียบการรับสมัครและใบสมัครได%ที่ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง หรือ สอบถาม 075-204747ตอ31111 ,
075-204715 หรือ www.trss.ac.th

