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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ    โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  TRANG SPORTS SCHOOL 

สังกัด    สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ที่ตั้งปัจจบุัน   44 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 

โทรศัพท์   075-204715-7 

โทรสาร   075-204716 

Web site   www.trss.ac.th , www.facebook.com/trss.trang 

E-mail Address  trss_trang@yahoo.com 

ปรัชญา   กยิราเจ  กยิรา  เถน   “ท าอะไร  ท าจรงิ” 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน สร้างชื่อด้านกีฬา   กา้วหน้าวิชาการ 

เช่ียวชาญเทคโนโลยี   เป็นคนดีของสังคม 

ตราประจ าโรงเรยีน 

 

สีประจ าโรงเรียน  ฟูา – ขาว  

สีฟูา หมายถึง ความรอบรู ้มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล 

สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม 

 

http://www.trss.ac.th/
http://www.facebook.com/trss.trang
mailto:trss_trang@yahoo.com
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ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นโรงเรียนประจ า เปิดด าเนินการ

รับนักเรียนในปีการศึกษา 2548 เป็นปีแรก โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

จ านวน 60 คน ใน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากรีฑา ฟุตบอล และมวยสากลสมัครเล่น         

โดยมีนายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2549 เปิดรับ

นักกีฬาเพิ่มอีก 3 ชนิดกีฬา คือ ยิงปืน มวยไทย และยูโด ในปีการศึกษา 2558 เปิดรับ

นักกีฬาเพิ่มอีก 2 ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู และฟุตซอล โดยมีนายณัฏฐวัฒน์ สุวรรณโฆษิต 

เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และในปีการศึกษา 2563 เปิดรับชนิดกีฬาเพิ่มอีก 1 ชนิด

กีฬา คือ ปีนหน้าผา โดยมีนางละออศรี ทิพย์แก้ว เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทย

สมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ยูโด กรีฑา ยิงปืน ยิงธนู และปีนหน้าผา ในช่วงเริ่มการ

ด าเนินงาน ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนและสนามฝึกซ้อมจากสถาบัน การพลศึกษา 

วิทยาเขตตรัง และย้ายที่ตั้งมายังโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เลขที่ 44 ม.1 ต.ทุ่งกระบือ    

อ. ย่านตาขาว จ.ตรัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
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บทบาทหน้าที่โรงเรียนกีฬาจงัหวัดตรัง 

1. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน          
ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  

2. ส่งเสริมและด าเนินการวิจัยทางกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา  
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาแก่สังคม  
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา กรีฑา ฟุตบอล            
มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ยิงปืน ฟุตซอล และยิงธนู พัฒนาผู้เรียน          
ให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาตนเอง          
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬาและ               
เป็นคนดีของสังคม 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 

2. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
และการฝึกกีฬา 

3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์  

อนุรักษ์ความเป็นไทย มีน้ าใจนักกีฬาและเป็นคนดีของสังคม 

6. เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและให้บริการทางด้านสุขภาพและกีฬาแก่ชุมชน 

7. จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการครู            
                ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
                 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ข้าราชการครู 
ครูผู้ช่วย 

 
- 
2 
2 
4 
2 

 
1 
- 
- 
2 
3 

 
1 
2 
2 
6 
5 

พนักงานราชการ      
                 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 
- 

 
1 

 
1 

ครูพิเศษ           
                ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน 
ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด 
ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู 
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น 
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น 

                 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา 
ครูผู้สอนวิชาสังคม                                           
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์   
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                       
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ 

 
1 
3 
- 
- 
1 
2 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
3 
- 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ประเภท ชาย หญิง รวม 
ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ 2 1 3 
ลูกจ้าง 
               เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
               เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
               เจ้าหน้าท่ีงานบุคคลและสวัสดิการ 
               เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
               เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
               เจ้าหน้าท่ีโภชนาการ 
               เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์ 
               เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 
               เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนฯ 
               คนงาน 
               คนซักรีด 
               พนักงานขับรถ 
               พนักงานรกัษาความปลอดภัย 
               ผู้พิการ 

 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
2 
- 
- 
4 
- 
3 
2 
- 

 
3 
2 
1 
2 
- 
1 
- 
1 
1 
6 
2 
- 
- 
1 

 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
2 
3 
2 
1 

รวม 33 37 70 
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ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ. 2548 

- โรงเรียนกีฬาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเน้นความเป็นเลิศ

ทางการกีฬา 

- โรงเรียนกีฬาเป็นสถานศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เพื่อส่งเสริมความ

เป็นเลิศในด้านการกีฬาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการกีฬาให้กับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ผ่านการสอบคัดเลือก และคัดเลือกเข้าศึกษาได้รับ

ทุนการศึกษาจากรัฐ และจัดการศึกษาในลักษณะที่เป็นโรงเรียนประจ า 

- โรงเรียนกีฬาแต่ละแห่งจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

- ให้จัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาตามปรัชญาที่ก าหนด คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้ถึงศักยภาพสูงสุด 

- การวัดผล ประเมินผล ติดตามผล การเปรียบเทียบผลการเรียนและการส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรให้ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

- มีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

พุทธศักราช 2542 
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การพ้นสภาพนักเรียน 

นักเรียนจะพ้นสภาพต่อ เมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออกและได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ 

3. ถูกให้ออก 

4. ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน 

5. ไม่ผ่านการประเมินปลายปี ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยผลการประเมิน
ปลายปีนักเรียนโรงเรียนกีฬา 

การย้ายสถานศึกษา 

การย้ายกรณีที่นักเรียนลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือกรณีที่นักเรียน

ไม่พัฒนาด้านการกีฬา หรือนักเรียนประสงค์จะไปศึกษาต่อที่อื่น ให้ผู้อ านวยการเป็น           

ผู้พิจารณาให้นักเรียนย้ายสถานศึกษาได้ 

การย้ายสถานศึกษาและการลาออกโดยไม่มีเหตุอันควร อันเป็นเหตุที่ท าให้การจัด

การศึกษาด้านกีฬา และการเตรียมทีมนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาเสียหาย หรือโรงเรียน          

ไม่ยินยอม นักเรียนต้องชดใช้ทุนการศึกษา ตามสัญญารับทุนการศึกษาที่ท าไว้กับ

โรงเรียนกีฬา 

การอนุมัติผลการจบหลักสูตรและออกหลักฐานการศึกษา 

ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการจบหลักสูตรการศึกษา และออกหลักฐาน

การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา 

ข้อ 1 การแต่งกายนักเรยีนชาย 
1.2  เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินไป  สามารถ

รับรูปทรงเอาไว้ได้  ผ่าอกตลอด  มีสาบด้านนอกกว้าง  4  เซนติเมตร  กระดุมสีขาว
กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 เซนติเมตร แขนสั้นเหนือศอก  มีกระเป๋าติดระดับราวนม
เบื้องซ้าย  ขนาดกว้าง 8-22 เซนติเมตร ลึก 20-25 เซนติเมตร  ปักเครื่องหมายของ
โรงเรียนที่กระเป๋า  ตรงหน้าอกด้านขวาในแนวระดับปากกระเป๋า ตรงหน้าอกด้านขวา
ในแนวระดับปากกระเป๋า  ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงิน  ขนาดตัวอักษรสูง 8 
มิลลิเมตร  เวลาสวมใส่ให้สอดชายเส้ือไว้ในกางเกงให้ตึงดูเรียบร้อยและสามารถมองเห็น
เข็มขัดได้อย่างชัดเจน 

1.2 กางเกง เป็นกางเกงขาสั้นสีกรมท่า พื้นผ้าเกลี้ยงสีไม่ซีด ด้านหน้ามีจีบปล่อย 
ข้างละ 2 จีบ มีกระเป๋าตรงตะเข็บ 2 ข้าง ไม่มีกระเป๋าหลัง เปูาไม่สั้น เวลาสวมขอบ
กางเกงไม่ต่ ากว่าสะดือ ขาไม่บาน หรือคับจนเกินไป ขนาดกว้างห่างจาก   ขาระหว่าง  
8-20 เซนติเมตร ความยาวเหนือเข่า 8-20 เซนติเมตร รอบเอวมีหูขนาดกว้าง 2 
เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร จ านวน 8 หู 

1.3 เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีด า พื้นเรียบเป็นมัน ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร 
ความยาวตามสัดส่วนของตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะเงินลายนูนตราเครื่องหมาย
โรงเรียนกีฬา มีปลอกหนังขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเข็มขัดให้
เรียบร้อย 

1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด าล้วน แบบเชือกผกู ไม่มีลวดลาย        
หัวมน 

1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาว ยาวคร่ึงน่อง ไม่มีลวดลาย ท าด้วยด้ายหรือฝูาย
เวลาสวมไม่พับขอบลง 
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ข้อ 2   การแต่งกายนักเรียนหญิง 

2.1  การแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
        2.1.1 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่บางเกินควร  ปกแบบคอบัวใช้ผ้า 2  ชั้น  

ส่วนกว้าง 5-7  เซนติเมตร    ผ่าอกตลอด  ติดกระดุมสีขาวกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
เซนติเมตร  แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ปลายแขนปล่อย พับแขนธรรมดา 3  เซนติเมตร 
ตัวเส้ือยาวเลยเอว 8-10 เซนติเมตร เข้าขอบเอวกว้าง 6-8 เซนติเมตร  จับจีบปล่อยข้าง
ละ  2  จีบ  ห่างกัน  3-4  เซนติเมตร ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  อกเสื้อด้านซ้าย        
มีกระเป๋าขนาดกว้าง  5-8  เซนติเมตร ลึก  7-10 เซนติเมตร ตามขนาดของเสื้อ  ปาก
กระเป๋าพับริม 2 เซนติเมตร และปักเครื่องหมายของโรงเรียนที่กระเป๋า  ตรงหน้าอก
ด้านขวาในแนวระดับปากกระเป๋า ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงิน  ขนาดตัวอักษรสูง 
8  มิลลิเมตร  ติดโบว์แบบผูกสีกรมท่า  กลางปกเสื้อด้านหน้า  ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร  

        2.1.2  กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า แบบจีบทบรอบเอว ติดตะขอพอดีเอวขอบ 
กระโปรงกว้าง 3 เซนติเมตร  ยาวคลุมเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร  ชายกระโปรงพับริม
กว้าง 3 เซนติเมตร 
 

2.2  การแต่งกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2.2.1 เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
ควร  สามารถรับรูปทรงเอาไว้ได้  ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาวกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เซนติเมตร  แขนสั้นเหนือศอก  มีกระเป๋าติดระดับราวนมด้านซ้ายขนาดกว้าง 8-12 
เซนติเมตร  ลึก 10-15 เซนติเมตร  และปักเครื่องหมายของโรงเรียนที่กระเป๋า   
ตรงหน้าอกด้านขวาในแนวระดับปากกระเป๋า ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงิน  
ขนาดตัวอักษรสูง ๘ มิลลิเมตร    ติดโบว์แบบผูกสีกรมท่ากลางปกเส้ือ 
         2.2.2  กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า  แบบจีบทวิช  ด้านหนา้ 2 จีบ  ด้านหลัง 
2  จีบ   ติดตะขอพอดีเอว ขอบกระโปรงกว้าง 3 เซนติเมตร ยาวคลุมเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร  
ชายกระโปรงพับริมกว้าง  3 เซนติเมตร 
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          2.2.3 เนคไท  ใช้ผ้าสีและลวดลายตามแบบของโรงเรียน 
          2.2.4 รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด าล้วนขัดมันแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามี
สายรัดหลังเท้า 
     2.2.5  ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย  ท าด้วยด้ายหรือฝูาย เวลา
สวมให้พับลง  

 

2.3  ชุดยวุกาชาดและเนตรนารี  เป็นแบบตามขอ้ก าหนดของยวุกาชาดและ
เนตรนารีกระทรวงศึกษาธกิาร   

 

การแตง่กายชุดกีฬา 
1.  ชดุวอร์ม   ใช้สีและแบบตามทีโ่รงเรียนก าหนด หน้าอกด้านซ้ายปกัตรา 

โรงเรียน  ด้านขวาปกัชื่อและ นามสกุล 
2.  ชุดกีฬา ใช้กางเกงขาสั้น หน้าอกด้านซ้ายพิมพ์ตราโรงเรียน 
3.  ชุดฝึกซ้อมและชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามชนิดกีฬา โดยมีสีและสัญลักษณ์ 

ของโรงเรียนเป็นหลัก   ตามความเหมาะสม 
4.  รองเท้าส าหรบัชดุวอร์มและชดุกีฬา ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว หวัมน แบบเชือกผกู 
5.  ถุงเท้าส าหรับชุดวอร์มและชดุกีฬา ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่พับขอบลง 
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ความเรียบร้อยอ่ืน ๆ 
       1. เล็บมือ  เล็บเท้า  ต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอ   

2. นักเรียนทุกคนห้ามไว้หนวด  ไว้เครา   
3.  ไม่อนุญาตให้นัก เรี ยนสวม เครื่ อ งประดับ  ยกเว้นสร้อยพระที่ เป็ น                       

โลหะสเตนเลสหรือเชือก และนาฬิกาข้อมือเท่านั้น    
4. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้ตัดเกรียนรอบศีรษะ  ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายให้ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะหรือรองหวีเบอร์1 ผมด้านหน้ายาว                  
ไม่เกิน 4 เซนติเมตรห้ามย้อมสีผม หรือตกแต่งด้วยเครื่องส าอาง 

5. นักเรียนหญิง ให้ตัดผมหรือซอยผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ปรกหน้า ไม่ไล่ระดับ 
ปลายผม ห้ามดัดหรือย้อมสีผม  หรือตกแต่งด้วยเครื่องส าอาง  เครื่องประดับที่ไม่สมควร  
กรณีไว้ผมยาวให้รวบเรียบทรงหางม้า หรือถักเปีย ผูกโบว์สีด าขนาดกว้างไม่เกิน 1.5 ซม. 
สีด า  สีกรมท่า  สีน้ าเงิน  หรือสีน้ าตาล  
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ระเบียบการอยู่หอพัก 

เพื่อให้การอยู่อาศัยในหอพกัของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  จึงก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการอยู่หอพักโรงเรียนกฬีาไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  บุคคลผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักโรงเรียนกีฬา   
 1.1 นักเรียนโรงเรียนกีฬา 
 1.2 ข้าราชการโรงเรียนกีฬา 
 1.3 บุคคลอื่นที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุญาต 
 

ข้อ 2  การให้บุคคลออกจากหอพักของโรงเรียนให้ถือค าสั่งของผู้บริหารสถานศกึษาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเด็ดขาด 

 

ข้อ 3 ระเบียบการอยูห่อพกัโรงเรียนกีฬา   
 3.1 ห้ามน าสิ่งของที่ผิดกฎหมาย หรือยาเสพติดเข้ามาในบริเวณหอพกั 
 3.2 ห้ามดื่มสุรา สูบบหุรี่ และเล่นการพนันภายในหอพกั 
 3.3 ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาพักด้วย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3.4 ห้ามกระท าการใดๆที่อาจกอ่ให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อื่นหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรพัย์สินของโรงเรียนกีฬา 

3.5 ห้ามประกอบอาหารภายในหอพัก และห้ามน าอาหารเข้าไปรับประทานใน
ห้องนอน 
        3.6 ห้ามใช้เคร่ืองใช้ไฟฟูาภายในหอพัก นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

3.7 ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในหอ้งพัก บริเวณหอพัก ห้องน้ าห้องส้วม โดย
ทิ้งเศษอาหาร ขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ในที่ที่จัดไว้ให้ และไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความสกปรกภายในหอพกั 
 3.8 การใช้ไฟฟูา พัดลม และน้ าให้ใช้อยา่งประหยัดเมื่อเลิกใช้แลว้ต้องปิดทุกคร้ัง 
 3.9 ใช้วาจาสภุาพ ไม่หยาบคาย ไม่ส่งเสียงดัง และกระท าการใดๆ ให้เกิดเสียงดัง
รบกวนบุคคลอื่น 
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 3.10 เมื่อออกนอกบริเวณหอพกั ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
3.11 หลังจากตื่นนอนทุกวันต้องพับผ้าห่ม และจัดที่นอนให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ย 

 3.12 ถอดรองเท้าทุกคร้ัง เมื่อเข้าหอพักและเก็บรองเท้าไว้ในที่ที่จัดไว้ให้ 
3.13 จัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว กระเป๋าหนังสือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 3.14 ห้ามใช้เสื้อผ้าหรือของใช้ของบุคคลอื่น 
 3.15 ให้นอนภายในห้องที่จัดให้ หา้มเปลี่ยนที่นอน หรอืเข้านอนหอ้งอื่นโดย
เด็ดขาด 
 3.16 ห้ามนักเรียนเข้า-ออกจากหอพกั ระหว่างเวลา 20.30 – 05.30 น.  หรือ
ตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด  ยกเว้นได้รับอนุญาตแลว้ 
 3.17 ต้องเข้านอนและตื่นนอนตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 3.18 ปฏิบัติตามค าสั่งของครูผู้ควบคุมหอพักอย่างเคร่งครัด 
 3.19 การเยี่ยมและการรับ- ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามประกาศฯ ของโรงเรียน 
 3.20 นักเรียนทุกคนต้องมีเงินเก็บส่วนตัวไม่เกิน  100  บาท 
 3.21 ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ) มาใช้
ภายในโรงเรียน 
 

ข้อ 4  การเย่ียมนักเรียนและการรับ – ส่งนักเรียน 
4.1 ผู้มีสิทธิรับ – ส่งนักเรียน ได้แก่ 

- ผู้ปกครองที่โรงเรียนออกบัตรรับ – ส่งให้ (โดยนักเรียน 1 คน สามารถมี
ผู้ปกครองได้ไม่เกิน 3 คน) และต้องน าบัตรรับ – ส่งมาแสดงทุกคร้ัง 

-  การรับ–ส่งนักเรียนกรณีพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ปกครองรอรับนักเรียนใน
สถานที่ที่จัดไว้ให้ และไม่เข้าไปในบริเวณหอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาต 

- โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบา้นได้ ภาคเรียนละ 2 คร้ัง                                   
เวลา 13.00 น.-17.00 น. (แต่งกายชุดนักเรียนตามปกติ) หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันกลับ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทกุคร้ัง 
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4.2 ข้อปฏิบัติในการรับ – ส่ง 
- นักเรียนกลับบ้านตามก าหนดวันเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
- ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มารับนักเรียนด้วยตนเองหรือผู้ที่โรงเรียนออกบัตรรับ–ส่ง

ให้ให้เท่านั้น 
-ผู้ปกครองแสดงบัตรและมอบบัตรต่อครูเวรประจ าวัน 
- ผู้ปกครองแจ้งความจ านงพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
- ครูเวรตรวจสอบบัตรรับ–ส่งพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดลงในบันทึกการรับ-ส่ง

นักเรียนและลงรายชื่อในช่องครูเวรทุกคร้ัง 
- ผู้ปกครองรับ–ส่งนักเรียน ณ ส านักงานหอพักนักเรียน และไม่เข้าไปในบริเวณ

หอพักก่อนได้รับอนุญาต 
- ครูเวรแจ้งอาจารย์ประจ าหอพักเพื่อแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวและมาพบ

ผู้ปกครอง 
- นักเรียนทุกคนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนทุกคร้ังในการรับ–ส่ง 

  - ผู้ปกครองต้องมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนทุกคร้ังและต้องเซ็นชื่อส่งพร้อม 
รับบัตรคืน   

4.3 การเยี่ยมนักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 
  - ผู้ปกครองจะมาเยี่ยมนักเรียน ณ โรงเรียนกีฬาให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
            

เวลาเยีย่มนักเรียน 
 วันราชการ   ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 
 วันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  09.00 - 15.00 น. 
               

 

 
- ให้ผู้ปกครองเยี่ยมและพบนักเรียนในบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ 
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4.4  การรับนักเรียนออกจากหอพักเป็นกรณีพิเศษ  ให้แจ้งความประสงค์
เหตุผลและความจ าเป็นโดยถือปฏิบัติดังนี้ 

- วันเวลาราชการให้ติดต่อกับฝุายกิจการนักเรียนเพื่อขออนุญาตและท าบันทึกขอ
อนุญาตในแบบฟอร์มการรับนักเรียนออกหอพักเป็นกรณีพิเศษ 
 - วันหยุดราชการให้ติดต่อกับครูเวรประจ าวนัหรือผู้ฝึกสอนเพื่อขออนุญาตและท า
บันทึกขออนุญาตแบบฟอร์มการรับนักเรียนออกนอกหอพักเป็นกรณีพิเศษและต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 - ให้ส่งนักเรียนกลับเข้าหอพักตามก าหนดที่ขออนุญาตไว้ แต่ต้องไม่เกินเวลา            
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบหอพัก (ไม่เกิน 17.00 น.) 
 

 

 

 

กิจกรรมหอพัก 

 1. เลือกประธานหอพกัชาย – หญิง และคณะกรรมการหอพัก 

 2. แบ่งพื้นที่ให้นักเรียนหอพักรับผิดขอบท าความสะอาด 

 3. จัดให้มีวันพัฒนาหอพกัทุกเดือน 

 4. จัดให้มีวันประชุมประจ าเดือนอย่างนอ้ย เดือนละ 2  คร้ัง 

 5. จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการทุกเดือน 

ข้อปฏบิัติในการรบั – ส่ง เสื้อผ้าซักรีด 

 1. ตรวจเช็คจ านวนที่รับ – ส่งให้ถูกต้อง  และลงรายการพรอ้มเซ็นชื่อไว้ทุกคร้ัง 

 2. ส่งไม้แขนเส้ือเท่ากับจ านวนเส้ือผา้ทีส่่งซัก  

 3. ตรวจเช็คส่ิงของที่อาจจะติดไปกับเสือ้ผ้าให้เรียบร้อยก่อนส่งซัก 

 4. การรับ – ส่ง นักเรียนต้องส่งและรับผ้า ตามวัน เวลาทีก่ าหนด 

 5. การส่ง – รับ นักเรียนต้องส่งและรับผ้าด้วยตวัเองทุกคร้ัง 



 

18 
 

 

ตารางกิจวัตรประจ าวัน 
 

เวลา   05.00 น.    ตื่นนอน 
เวลา 05.30 น.    ฝึกซ้อมตามชนิดกีฬา 
เวลา    07.00 น.    อาบน้ า  เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุด 

นักเรียน 
เวลา 07.30 น.    รับประทานอาหาร 
เวลา 08.15 น.    เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหนา้เสาธง 
เวลา 08.40 - 12.00 น.   เรียนวิชาสามัญ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 – 14.40 น.   เรียนวิชาสามัญ 
เวลา 15.00 - 18.00 น.   แยกฝกึซ้อมตามชนิดกีฬา 
เวลา 18.30 – 19.00 น.   รับประทานอาหาร 
เวลา 19.00 – 20.00 น.   กิจกรรมการศึกษา 
เวลา 20.00 – 21.30 น.   กิจกรรมส่วนตวั  
เวลา 21.30 น.    สวดมนต์ เข้านอน 
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ระเบียบโรงเรียนกีฬาว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 

 ข้อ 1 การลงโทษนักเรียน 

 การลงโทษนักเรียนให้อยู่ในดุลยพินจิของผู้อ านวยการ  หรือรองผู้อ านวยการ  

หรือครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ โดยด าเนินการตามระดับความผิด  ดังนี้ 

   1.1       ว่ากลา่วตักเตือน 
1.2       ตัดคะแนน 
1.3       ท าทัณฑ์บน 
1.4       ใหพ้ักการเรียน 
1.5       ให้ออก 
1.6       คัดชื่อออก 

 

ข้อ 2  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิด และเมื่อ
ผู้อ านวยการหรือครูที่ผู้อ านวยการมอบหมายเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ 3  การตัดคะแนน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดตามกรณีความผิด 
หากถูกตัดคะแนน ความประพฤติ 15-19 คะแนนให้แจ้งผู้ปกครองทราบ และหากถูกตัด
คะแนนความประพฤติ 20-39 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด และบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร  

ข้อ 4  การท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดในกรณีความผิด             
ที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติ 40-49 คะแนน   

ข้อ 5  การสั่งพักการเรียน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดในกรณีความผิด 
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50-79 คะแนน ให้ผู้อ านวยการพิจารณาลงโทษสั่งพัก             
การเรียน การลงโทษสั่งพักการเรียน  จะสั่งพักการเรียนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน โดยเชิญ
บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อ 6  การให้ออก   ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดในกรณีความผิดที่ถูกตัด
คะแนน ความประพฤติ ระหว่าง 80-90 คะแนน โดยเชิญบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง
นักเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ 7  การคัดชื่อออก ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดในกรณีความผิดที่         
ถูกตัดคะแนน ความประพฤติครบ 100 คะแนน และกรณีนักเรียนคนใดประพฤติผิดตาม        
ที่กล่าวไว้ในข้อ 6   โดยผู้อ านวยการได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมารับทราบเหตุผลแล้ว 
แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่มาพบในเวลาอันสมควร ทางโรงเรียนจะแจ้งเหตุผลให้
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ข้อ 8 ประเภทของความผิดและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  
 ให้แบ่งประเภทความผิดและเกณฑ์ตัดคะแนนความประพฤติออกเป็น 5 กลุ่ม 
 โดยจัดเรียงล าดับกลุ่มและลักษณะความผิดดังนี้ 

 

8.1 ขั้นเบา   ตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน  
8.2 ขั้นปานกลาง  ตัดคะแนนครั้งละ 10-15 คะแนน  
8.3 ขั้นค่อนข้างหนัก ตัดคะแนนครั้งละ 20-45 คะแนน  
8.4 ขั้นหนัก   ตัดคะแนนครั้งละ 50-75 คะแนน 
8.5 ขั้นหนักมาก  ตัดคะแนนครั้งละ 80-100 คะแนน  

 
ข้อ 9 ลักษณะความผิดและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรยีน 

 9.1  ขั้นเบา   ตัดคะแนนครั้งละ 5-10 คะแนน โดยมีกลุม่ลักษณะความผิด 
ดังต่อไปนี ้

- เข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลสมควร  
-ท าความสกปรกในหอ้งเรียน บริเวณอาคารสถานที่ 
-ขีดเขียนข้อความต่างๆบนโต๊ะ เกา้อี้ อาคารสถานที่ 
-รับประทานอาหาร ขนมเคร่ืองดื่มในห้องเรียน หรือในสถานที่ซ่ึง                 

ไม่อนุญาต ขณะมีการเรียนหรือท ากิจกรรม 
-แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งในและนอกโรงเรียน 
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-ไว้ผม ไว้หนวด ไว้เครา ไว้เล็บ ดัดผม ซอยผม ตัดผมผิดระเบียบ 
-แสดงกิริยาหรือใช้วาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนนักเรียน ต่อหนา้สาธารณชน  
-ใช้เคร่ืองประดับต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม 
-ไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของครู – อาจารย ์
-เข้าไปในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

9.2 ขั้นปานกลาง   ตัดคะแนนครั้งละ 10-20 คะแนน โดยมีกลุ่มลักษณะ 
ความผิด  ดังต่อไปนี้ 

-ไม่เข้าเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
-ไม่เข้าร่วมการประชุมอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนดนัดหมายโดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควร 
-ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
-กระท าการใดๆ ที่เป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
-น าหรือครอบครองหนังสือหรือภาพลามกอนาจารเข้ามาโรงเรียน 
-ปกปิดหรอืปกปอูงผู้กระท าผิดโดยเจตนา ไม่ยอมใหข้้อเท็จจริงในการแก้ไข

ปัญหาของทางโรงเรียน 
-ขับขีย่านพาหนะในเขตหวงห้ามของโรงเรียน ท าผิดกฎจราจร โลดโผน 

ก่อกวนสร้างความร าคาญแก่ผู้อื่น 
9.3 ขั้นค่อนข้างหนัก ตัดคะแนนครั้งละ 20-45 คะแนน โดยมีกลุ่มลักษณะ

ความผิด ดังต่อไปนี ้
-ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน 
-เป็นต้นเหตุหรือเป็นผู้ยุยงให้มีการทะเลาะววิาท 
-กระท าความผิดต่างๆแล้วหลบหนี 
-กลั่นแกล้งหรือลวนลามผู้อื่นได้รับความอับอาย เสียเกยีรติ 
-กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งภายใน-นอกโรงเรียน 
-ขัดค าสั่งและแสดงกิริยากระด้างกระเด่ืองต่อคร–ูอาจารย ์ที่สั่งการโดยชอบด้วย

ระเบียบ 
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-เป็นพยานเท็จหรือสร้างหลักฐานเป็นเทจ็ 
-ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมแปลงลายเซ็นของครู - อาจารย ์
-ก้าวร้าวลบหลู่ดูหมิ่นเพศตรงข้าม 
-ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมแปลงลายเซ็นของครู – อาจารย ์
-ก้าวร้าวลบหลู่ดูหมิ่นเพศตรงข้าม 

       -ท าให้ทรัพย์สินขอ้งโรงเรียนหรือสาธารณสมบัติช ารุดเสียหาย 
       -ประพฤติไม่เหมาะสมในทางชู้สาว 

9.4 ขั้นหนัก ตัดคะแนนครั้งละ 50-75 คะแนน โดยเท่ียวเตร่ในสถานที่ไม่
เหมาะสม 

มีกลุ่มลักษณะความผดิ ดงัต่อไปนี้ 
-ดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง 
-เล่นการพนัน ไม่วา่ในหรือนอกโรงเรียน 
-เข้ารวมกลุ่มรุมท าร้ายผู้อื่น  
-ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของผู้อื่นหรือของสาธารณสมบัติโดยเจตนา 

(ภายหลังการพิจารณาโทษแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายดว้ย) 
-แสดงหรือกระท าตนเป็นผูก้้าวรา้วอันธพาล 
-ข่มขู่ รีดไถ หรอืชักน าผูอ้ื่นเข้ามาเพือ่ขม่ขู่รีดไถเพื่อนนักเรียน 
-แสดงกิริยา ใช้วาจาดูหมิ่นครู–อาจารย ์หรือผู้มีพระคุณหรือบุคคลที่ควรเคารพ 

9.5 ขั้นหนักมาก ตดัคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป โดยมีกลุ่มลักษณะ 
ความผิด  ดังต่อไปนี้ 

-ลักขโมยทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่นโดยเจตนา ท าให้เกิดเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของโรงเรียน 

-น าอาวธุมาเพื่อประทุษร้ายผูอ้ื่น 
-ท าร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธ 
-ครอบครองหรือเป็นผู้จ าหน่าย ยาเสพติดทุกประเภท 
-บังคับหรือเกลี้ยกลอ่มหลอกลวงให้ผู้อืน่เสพยาเสพติด 
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-เล่นหรือร่วมในวงการพนันและถกูเจ้าหน้าที่ควบคุมจับกุม 
-ขู่เข็ญ กรรโชกทรัพย ์ปล้นจี ้
-ท าร้ายร่างกายครู – อาจารย์ หรือผู้มพีระคุณหรือบุคคลที่ควรเคารพ 
-กระท าความผิดทางอาญา ถูกจับกุมด าเนินคดี 
-ก่อการทะเลาะวิวาทสถานหนักและใชอ้าวธุในการทะเลาะววิาท 
-ชักน าบุคคลภายนอกมารว่มในการทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียน

หรือ ครู – อาจารย์ และบุคคลากรในโรงเรียน 
  -ยุยง ชกัชวน หรือเป็นตัวการให้เกิดการชุมนุม ประท้วง โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 
  -ประพฤติตนทางชู้สาว จนเกิดความเสียหายแก่ชือ่เสียงของโรงเรียน 
  -ค้าประเวณี หรือเป็นตวัการชกัน าใหม้ีการค้าประเวณี 
-กระท าความผิดใดๆ จนถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม 
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ข้อตกลงการท าสัญญารับทุน 

สญัญารับทุนเลขที่.............../................ 

สัญญารับทุนการศึกษา 

สถาบันการพละศึกษา  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

 สญัญาฉบบัน้ีท าขึ้นที่โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง ต  าบลทุ่งกระบือ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง เม่ือ

วนัที่..........เดือน.........................พ.ศ. ................ ระหวา่งสถาบนัการพลศึกษา โดยนายเอกสิทธ์ิ อว้นไตร 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง ผูรั้บมอบอ านาจจากอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ตาม

หนงัสือมอบอ านาจฉบบัลงวนัที่............แนบทา้ยสญัญา ซ่ึงต่อจากน้ี เรียกวา่“ ผูใ้หทุ้น ”ฝ่ายหน่ึงกบั 

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)........................วนัที่..........เดือน....................พ.ศ. .............อายุ.............ปี  
อยูบ่า้นเลขที่................หมู่ที่...........ถนน.........................ต  าบล/แขวง......................อ  าเภอ/เขต

..........................จงัหวดั..................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์...................บิดาช่ือ

...........................................มารดาช่ือ....................................ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิเขา้เรียนโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง 

“ ผูรั้บทุน ” (นาย/นาง/นางสาว)....................................................เกิดวนัที่..............เดือน............................

พ.ศ. ...................อาย.ุ.............ปี  อยูบ่า้นเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน.............................ต  าบล/แขวง
..........................อ  าเภอ/เขต..................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย์

...........................โทรศพัท.์.............................เป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมและ/หรือผูป้กครองตามกฎหมายของ

ผูรั้บทุน  โดยเก่ียวขอ้งเป็น.........................ของผูรั้บทุน ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม
และ/หรือผูป้กครอง ”อีกฝ่ายหน่ึง โดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสญัญากนัไวมี้ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ผูใ้หทุ้นไดต้กลงใหทุ้นการศึกษาแก่ผูรั้บทุน และผูรั้บทุนตกลงรับทุนตามระเบียบสถาบนัพล
ศึกษาวา่ดว้ยการจกัการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ. 2548 เพื่อศึกษาเป็นเวลา..............ปี ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่

...........ถึงปีที่...........ตั้งแต่ปีการศึกษา......................ถึงปีการศึกษา..............ณ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง ตั้งอยู่

บา้นเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ต  าบลทุ่งกระบือ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “โรงเรียน
กีฬา”โดยรับทุนเป็นรายภาคเรียน                                                    
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ตลอดหลกัสูตรการศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนดขา้งตน้  ซ่ึงในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งเป็นสองภาคเรียน  ซ่ึง

ทุนการศึกษาที่ให ้ ผูรั้บทุนการศึกษาจะไม่ไดรั้บเป็นตวัเงินแต่จะเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษา อาทิ ค่าเล่า
เรียน  ค่าที่พกั  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกาย  และอุปกรณ์การเรียนและกีฬา  เป็นตน้  โดยคิด

ค านวณเป็นจ านวนเงิน  รวมภาคเรียนละ 25,000 บาท  ( สองหม่ืนห้าพนับาท )  รวมหน่ึงปีการศึกษา  เป็น
เงิน  50,000 ( หา้หม่ืนบาท) 

ขอ้ 2. ในระหวา่งรับทุนตามสัญญาน้ี  ผูรั้บทุนตกลงและยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไข หรือขอ้ผูกพนั

ต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี รวมถึงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และ
ค าสัง่ของโรงเรียนกีฬา และขอใหผู้ไ้ดก้  าหนดและสั่งการเก่ียวกบัการศึกษาตามสัญญาน้ีทั้งที่ไดอ้อกบงัคบั

ใชอ้ยูแ่ลว้ในวนัท าสัญญาน้ี และที่จะออกใชบ้งัคบัต่อไปภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย 

ระเบียบขอ้บงัคบั และค าสัง่ต่างๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ีดว้ย 

 ในระหวา่งรับทุนการศึกษาตามสญัญาน้ี ผูรั้บทุนตอ้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยา่งดีที่สุด เพื่อให้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลกัสูตรและภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 1 และจะไม่หลีกเล่ียง ละเลย เพกิเฉย ยติุ ทอดทิ้งหรือ
เลิกศึกษาก่อนการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและภายในระยะเวลาที่ก  าหนด เวน้แต่จะเป็นการยติุหรือเลิก

การศึกษาโดยเห็นชอบจากผูใ้ห้ทุน ผูรั้บทุนยนิยอมที่จะไม่ไปศึกษา ฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือดูงาน ไม่ว่า

ในประเทศหรือต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคลอ่ืนใด หากทุนดงักล่าวมีสภาพเง่ือนไขหรือขอ้ผูกผนัอนั
เป็นอุปสรรคท าใหผู้รั้บทุนไม่สามารถศึกษาและปฏิบติัตามสญัญาน้ี 

 ขอ้ 3 ถา้ผูรั้บทุนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม

หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขแต่ละขอ้ในลกัษณะไม่ครบถว้นสมบูรณ์หรือผูรั้บทุนไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรที่ก  าหนดในขอ้ 1 และผูใ้หทุ้นเห็นวา่ผูรั้บทุนตอ้งรับผดิ ผูใ้หทุ้นมีสิทธิบอกเลิกและงดการใหทุ้น

ไดแ้ละผูรั้บทุนจะตอ้งชดใชเ้งินการศึกษาที่ไดรั้บไปทั้งหมดที่ผูรั้บทุนไดรับไปคืนใหแ้ต่ผูใ้หทุ้น ให้
ครบถว้นภายในก าหนด 90 วนั( เกา้สิบ ) วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากผูใ้หทุ้น หากผูรั้บทุนไม่ช าระเงิน

ดงักล่าวหรือไม่ครบถว้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูรั้บทุนยนิยอมใหค้ิดดอกเบี้ยในระหวา่งผดินดัใน

อตัราร้อยละ 7.5 ( เจด็จุดหา้ ) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยงัมิไดช้ าระ นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าวจนถึง
วนัที่ช าระหน้ีเสร็จสินครบถว้นแลว้         
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 ขอ้ 4 ผูรั้บทุนไม่ตอ้งรับผดิตามสญัญาขอ้ 3 ในกรณีต่อไปน้ี  

 ( 1 ) ผูรั้บทุนตาย หรือทุพพลภาพ หรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

( 2 ) มีเหตุอนัสมควรซ่ึงผูใ้หทุ้นเห็นสมควรแลว้เห็นวา่ผูรั้บทุนไม่ตอ้งรับผดิชอบ 

 ขอ้ 5 เพื่อเป็นหลักประกันในสัญญาน้ี ในวนัท าสัญญาน้ี ผูรั้บทุนได้จดัให้ (นาย/นาง/นางสาว) 
.........................................................................................ท  าสัญญาค ้าประกนัการปฏิบติัและการรับผิดชอบ

ของผูรั้บทุนตามสญัญาน้ีแลว้ และในกรณีที่ผูค้  ้าประกนัตาย หรือลม้ละลายหรือผูใ้ห้ทุนเห็นสมควรให้ผูรั้บ

ทุนเปล่ียนผูค้  ้าประกนั ผูรั้บทุนจะตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสญัญาแทนภายใน 30 ( สามสิบ ) วนั
นบัแต่วนัที่ผูค้  ้าประกนัตาย หรือลม้ละลายหรือวนัที่ผูรั้บทุนไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากผูใ้หทุ้นให้เปล่ียนผูค้  ้า

ประกนัแลว้แต่กรณี ถา้ผูรั้บทุนไม่จดัให้มีผูค้  ้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัภายในก าหนดเวลา

ดงักล่าว ผูใ้หทุ้นมีสิทธิงดใหทุ้นไดท้นัที 

 สญัญาน้ีจดัท าขึ้นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งเป็นอยา่งเดียวกนั คู่สัญญาไดอ่้านและท าความเขา้ใจ

ในสญัญาน้ีโดยตลอดแลว้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานและเก็บไวฝ่้ายฉบบั 

ลงช่ือ..............................................................ผูใ้หทุ้น 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง 

ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บทุน 

(........................................................) 

ลงช่ือ............................................................ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 

(........................................................) 

ลงช่ือ............................................................พยาน 

(........................................................) 

ลงช่ือ............................................................พยาน 

(........................................................) 
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สัญญาค า้ประกนั 

สถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

                                                                        ท  าที่     โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง 

วนัที่................เดือน..........................พ.ศ. .......................... 

ขา้พเจา้( นาย/นาง/นางสาว )................................................................อายุ............ปีอาชีพ

...........................ต  าแหน่ง....................................สังกัด................................................ปัจจุบนัเลขที่

....................หมู่ที่.........................ถนน...........................ต  าบล..........................อ  าเภอ.....................จงัหวดั

.......................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์.....................ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ ผูรั้บทุน ”

ขอท าสัญญาน้ีไวใ้ห้โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง ซ่ึงต่อไปสัญญาน้ีเรียกว่า “ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง ” ดงัมี
ขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ตามที่ผูรั้บทุนได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในโรงเรียนกีฬาเป็นเวลา..........ปีในระหว่างปี

การศึกษา.....................ถึงปีการศึกษา................และท าสัญญาไวก้บัสถาบนัการพลศึกษาตามสัญญารับทุน
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ.2548 สัญญาเลขที่

.............../..............ลงวนัที่................เดือน...............พ.ศ. ....................ซ่ึงในสัญญาน้ีเรียกว่า “ สัญญารับทุน 

“ นั้นขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในสัญญารับทุนเป็นอยา่งดีแลว้   ขา้พเจา้จึงยอมผูกพนัตนเป็นผูค้  ้ า
ประกนัผูรั้บทุนต่อสถาบนัการพลศึกษา  ถา้ผูรั้บทุนผดิสญัญารับทุนไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ดี   ขา้พเจา้ยนิยอม

ช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัที่ก  าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าวทั้งส้ินทุกประการจนครบถว้นให้แก่สถาบนัพลศึกษา
แทนผูรั้บทุน    โดยสถาบนัพลศึกษาไม่จ าเป็นตอ้งเรียนร้องให้ผูรั้บทุนและ/หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือ

ผูป้กครองของผูรั้บทุนช าระหน้ีก่อน   และขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าผูรั้บทุนจะได้

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตามเอกสารแนบทา้ยสัญญารับทุนดงักล่าวครบถว้นแลว้หรือจนกว่าจะไดมี้การใชเ้งิน
ตามสญัญาดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 2 หากสถาบนัพลศึกษา  ไดย้นิยอมใหมี้การผดัหรือผอ่นเวลาหรือผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไข

ในการช าระหน้ีตามสัญญารับทุนให้แก่ผูรั้บทุนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  โดยจะแจง้หรือมิได้แจง้ให้ขา้พเจา้
ทราบก็ตามใหถื้อวา่ขา้พเจา้ยนิยอมดว้ยทุกคร้ัง 
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และขา้พเจา้ยนิยอมในฐานะผูค้  ้าประกนัผิดตลอดไปจนกว่าจะไดมี้การปฏิบติัตนหรือช าระหน้ีตามสัญญา

ดงักล่าวครบถว้นแลว้ โดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการค ้าประกนัตามสัญญาน้ีในระหว่างเวลาที่ผูรั้บทุนตอ้ง
รับผดิชอบอยูใ่นเง่ือนไขในสญัญารับทุนดงักล่าว 

 ขอ้ 3 เพื่อเป็นหลักฐานในการค ้ าประกัน ขา้พเจา้ขอแสดงสินทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสินทรัพยข์อง
ขา้พเจา้ซ้ึงปลอดจากภาระผูกพนัใดๆ ทั้งส้ิน ( กรณีผูค้  ้ าประกนัเป็นบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองไม่ตอ้ง

แสดงหลกัฐานค ้าประกนั ) 

                1.โฉนดเลขที่...................เน้ือที่................(...............) ไร่ ....................(...............)งาน..................
(..............)ตารางวา  อยูท่ี่ต  าบล/แขวง.......................อ  าเภอ/เขต...................จงัหวดั.......................................

ราคาประมาณ.........................(.....................) บาท 

                2.โฉนดเลขที่...................เน้ือที่................(...............) ไร่ ....................(...............)งาน..................
(..............)ตารางวา  อยูท่ี่ต  าบล/แขวง.......................อ  าเภอ/เขต...................จงัหวดั.......................................

ราคาประมาณ.........................(.....................) บาท 

ทรัพย์สินอื่นๆ                

1............................................................................................................................... 

              2.............................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ขอสญัญาวา่จะไม่จ าหน่าย โอนก่อหน้ีหรือภาระผกูพนัใดๆในทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ตามที่ 

ระบุไวข้า้งตน้ตลอดระยะเวลาที่ค  ้าประกนัฉบบัน้ียงัมีผลอยู ่

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้ จึงลงลายช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน 

                                            ลงช่ือ......................................ผูค้  ้าประกนั 
                                                         (…………………………….) 

                                           ลงช่ือ........................................พยาน 

                                                         (…………………………….) 
                                           ลงช่ือ........................................พยาน 

                                                        (…………………………….) 
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แบบขอท าบัตรรับ – ส่งนักเรียน 

                                                                                 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง 

อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง  92140 

วนัที่..........เดือน.........................พ.ศ................... 

เร่ือง    ขอท าบตัรรับ – ส่งนกัเรียน 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง 

ขา้พเจา้ ( นาย/นาง/นางสาว ).....................................นามสกลุ................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่...................หมู่ที่............ถนน................................ต  าบล............................อ  าเภอ

..............................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย.์..................โทรศั พท์บา้น

................................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี..............................................เป็นผูป้กครองของ ( เด็กชาย/
เด็กหญิง/นาย/นางสาว ).. .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่

...............................................ชนิดกีฬา......................................     

                ขา้พเจ้าขอมอบให้บุคคลเขา้เยี่ยมและรับ – ส่งนักเรียนในการปกครองของขา้พเจ้าดังรายช่ือ

ต่อไปน้ี  

1. ( นาย/นาง/นางสาว )............................................................................................ปัจจุบนัเลขที่
....................หมู่ที่.........................ถนน...........................ต  าบล..........................อ  าเภอ.....................จงัหวดั

.......................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์..................... 

 2. ( นาย/นาง/นางสาว )............................................................................................ปัจจุบนัเลขที่
....................หมู่ที่.........................ถนน...........................ต  าบล..........................อ  าเภอ.....................จงัหวดั

.......................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์..................... 

 3. ( นาย/นาง/นางสาว )............................................................................................ปัจจุบนัเลขที่

....................หมู่ที่.........................ถนน...........................ต  าบล..........................อ  าเภอ.....................จงัหวดั

.......................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์..................... 
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  ทั้งน้ีข้าพเจา้ยินดีรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากร่างกาย จิตใจและทรัพยสิ์นของ

นกัเรียนที่อยูใ่นความปกครองของขา้พเจา้ จากการเยีย่มและรับ-ส่งนักเรียนของบุคคลดงักล่าวทุกประการ 
โดยไม่เรียนร้องค่าทดแทนใดๆ จากโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรัง และยนิดีปฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดใน

การรับ-ส่งนกัเรียนของโรงเรียนกีฬาจงัหวดัตรังทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุญาต 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

          ลงช่ือ……………………………………ผูป้กครอง 

                        ( …………………………………… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ บุคคลที่มีรายช่ือรับ – นกัเรียนใหแ้นบรูปถ่าย 1 น้ิว  1  รูป 

 

 

                                    

 

 

 

ส าหรับเจา้หนา้ที่ 

หลกัฐานประกอบ 

           ส าเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครอง     จ  านวน........ฉบบั 

            รูปถ่าย           จ  านวน.......ฉบบั 
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บันทึก 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 


