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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพ่ือยายเขาศึกษาในช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา 
โดยความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กับ 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 
****************************** 

ดวยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนานักเรียน
หลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา ในระดับชั ้นประถมศึกษาปที่ ๔ กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ใหมีความเปนเลิศ
ดานกีฬา มีความพรอมในการเขาศึกษาตอในโรงเรียนกีฬา และมุงสูความเปนนักกีฬาอาชีพ โดยจะรวมกันพัฒนา
นักเรียน ใหมีความสามารถทั้งดานวิชาการและดานกีฬาไปคูกัน  

เพื่อใหการรับนักเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามนโยบายการรับสมัครนักเรียนของเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียน
จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เรียน
รายวิชาพื้นฐาน และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) ในรายวิชาเพิ่มเติม 
ดานกีฬาตามแนวทางและรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร   
  หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา (Sport Program) จำนวน ๓๐ คน  
 

๒. ชนิดกีฬาที่รับสมัคร 
๒.๑ กีฬาฟุตบอล 
๒.๒ กีฬาฟุตซอล 
๒.๓ กีฬามวย (มวยไทยและมวยสากลสมัครเลน) 
๒.๔ กรีฑา 

 

๓. คุณสมบัติผูสมัครเขาเรียน   
     ๓.๑ กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  
  ๓.๒ มีความสามารถดานกีฬาตามชนิดกีฬาท่ีรับสมัครตามขอ ๒ 
  ๓.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรครายแรง หรือโรคติดตอที่เปนอุปสรรคตอการเรียน  
  ๓.๔ มีใจรักในการเลนกีฬา 
  ๓.๕ ผูปกครองพรอมสนับสนุนใหเรียนในดานกีฬา       

๔. การรับสมัคร 
   ๔.๑ สมัครดวยตนเอง ได ๒ จุดรับสมัคร ดังนี้ 

๑) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) หองธุรการ ชั้น ๒ อาคารเรียน ๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โทรศัพท ๐๔๔ ๒๔๔ ๑๓๖, ๐๘๑ ๒๔๘ ๑๐๔๘ 

๒) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) หองธุรการ ชั้น ๑ อาคาร ๒ 
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทรศัพท ๐๔๔ ๙๒๔ ๑๖๓ 

หนา ๒ / ๔.๒ สมัครทาง... 
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   ๔.๒ สมัครทางไปรษณีย  
๑) ดาวโหลดใบสมัครท่ี เว็ปไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook เทศบาล4(เพาะชำ) 
๒) กรอกใบสมัครพรอมแนบเอกสาร ตามขอ ๕ ใสซอง นำสงไปรษณียลงทะเบียน หรือ บริษัทรับ-สง

พัสดุไปรษณียเอกชน จาหนา ถึง 
  

      
     
       
 
 
 
 

๓) แจงการนำสงเอกสารท่ี แชท facebook หรือ Line Official  
  

๕. เอกสารท่ีใชในการสมัคร 
  ๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) (กรณีสมัครดวยตนเอง รับไดที่จุดรับสมัคร) 
  ๕.๒ ภาพถายหนาตรง สวมเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ ใบ 
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน    จำนวน ๑ ใบ 
  ๕.๔ หนังสือรับรองการเปนนักเรียนของโรงเรียนปจจุบัน   จำนวน ๑ ใบ 
  ๕.๕ เอกสารแสดงประวัติสวนตัว ประวัติดานการเลนกีฬา การแขงขันกีฬา จำนวน ๑ ชุด 

 

๖. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก 
 ๖.๑ รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖  
 ๖.๒ คัดเลือก (คัดตัว)  
  วันเสารท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล) 
ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(สนามกีฬากลาง) เลขที่ ๕๒๒ ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ๐๔๔ ๙๒๔ ๑๖๓ 
 ๖.๓ ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาเรียน  
  วันจันทรที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ), โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครราชสีมา(อนุสรณ ๗๐ ปเทศบาล), www.tor4.ac.th, Facebook เทศบาล4(เพาะชำ) 
 ๖.๔ มอบตัว ชำระเงินและรับเอกสารเพ่ือนำไปดำเนินการยื่นเร่ืองขอยายสถานศึกษา 
  วันเสารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หองประชุมใตถุนอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
  หากไมมามอบตัว และชำระเงินตามกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน โรงเรียนจะ
เรียกอันดับสำรอง มารายงานตัวตอไป     

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอโทรศัพทหมายเลข ๐๘๑ ๒๔๘ ๑๐๔๘, ๐๔๔ ๒๔๔ ๑๓๖ และ 
ผานเว็บไซต www.tor4.ac.th หรือ Facebook Fanpage เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
   

        (นายพุทธรัตน  นัยวิกุล) 
    ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 

กรุณาสง                (สมัครเรียน) 
 

ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
เลขที่ 263 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   3 0 0 0 0 
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วันที่สมัคร.........../............../............... 
ลำดับท่ี.................  

ใบสมัครนักเรียนเขาศึกษาในช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
หลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานกีฬา ปการศึกษา 2566   

********************************* 
เลือกประเภทกีฬาที่สมัคร 

 กีฬาฟุตบอล  กีฬาฟุตซอล  กีฬามวยไทยฯ   กีฬามวยสากลฯ  กรีฑา 
   

ขอมูลผูสมัคร 
1.  ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง 
…………………….....……......................................................……………….............….………….....………... 

2.  เลขท่ีบัตรประชาชน - - - -  
3.  วัน เดือน ป เกิด ............................................................................ อายุ ................. ป ( ณ วันที่สมัคร) 
 เชื้อชาติ ..............................................    สัญชาติ ..............................................   ศาสนา ............................. 
4.  ระดับการศึกษาปจจุบัน ................................................................................................................................... 
 สถานศึกษาปจจุบัน........................................................................................................................................... 
5.  ที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี.....................................  หมูที่.......................  ตรอก/ซอย........................................ 
 ถนน......................................... แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ......................................... 
 จังหวัด.....................................................  เบอรโทรศัพทนักเรียน.....................................................................  

ขอมูลผูปกครอง 
1.  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………….....……......................................................……………….............….…….... 
2.  ที่อยูปจจุบัน   บานเลขท่ี.....................................  หมูที่.......................  ตรอก/ซอย....................................... 
 ถนน......................................... แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ......................................... 
 จังหวัด.....................................................  เบอรโทรศัพทผูปกครอง.................................................................  
3.  มีความสัมพันธกับนักเรียน คือ................................................................... 
4.  อาชีพ........................................................................ รายไดตอเดือน ..............................................บาท/เดือน 

หลักฐานการรับสมัคร และมอบตัว  
  รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป   
  หนังสือรับรองการเปนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ  
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ  
  เอกสารแสดงประวัติ (ถามี) จำนวน 1 ฉบับ  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ โดยไดอานเง่ือนไข ระเบียบ 
หลักเกณฑตางๆ ท่ีทางโรงเรียนกำหนดเรียบรอยแลว และขอยืนยันวาจะปฏิบัติตามเง่ือนไข ระเบียบ หลักเกณฑ
ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กำหนดทุกประการ 
 

ลงช่ือ............................................ผูปกครอง                   ลงชื่อ............................................ผูรับสมัคร 

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

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 1.5 น้ิว 

ชุดนักเรียน 
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 การตรวจหลักฐานที่ใชในการสมัคร 
 
 

 
สำหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร 

1.  ผูสมัครสามารถสมัครไดเพราะมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ 
   ผูสมัครสามารถไมสามารถสมัครไดเพราะมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ 

2.  เอกสารรับสมัครครบถวนตามหลักเกณฑ 
   เอกสารรับสมัครไมครบถวน (ระบุ) 
   ................................................................................................................ 
   ................................................................................................................ 
   ................................................................................................................ 
   ................................................................................................................ 
   ผูปกครองจะนำมาสงเพิ่มเติมในวันที่..................................................... 
   หากไมนำมาสงเพ่ิมเติมจะถือวาเอกสารรับสมัครไมสมบูรณ 

 
ลงชื่อ.....................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
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