ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวอลเลย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้พิจารณาให้โรงเรียนหนองเรือวิทยารับ
นักเรียน ห้องเรียนวอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน เพื่อ
มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนักเรียน มีความสามารถพิเศษทางด้านวอลเลย์บอล ให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความ
ถนัดอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จึงดาเนินการรับนักเรียนตาม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพพิเศษทางด้านวอลเลย์บอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีกาหนดการรับสมัคร
ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
1.2 เพศหญิง ไม่จากัดอายุ และมีความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป
1.3 มีความสามารถพิเศษ เฉพาะด้านกีฬาวอลเลย์บอล
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และสนใจติดตามพัฒนาการ
ของนักเรียน
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใช้ใบสมัครของโรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายเอกสารของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.3 หลั กฐานการส าเร็ จ การศึกษาชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิก ารหรื อ
เทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า

2.4 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน
2.5 สาเนา ปพ.1 แสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. กาหนดวันและเวลา
3.1 รับสมัคร

วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.2 สอบคัดเลือก(ภาคปฏิบัติ) วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โดมวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.3 ประกาศผล
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

4. เวลาในการสอบคัดเลือก
วัน เสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561

09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย
- คุณลักษณะทางกาย ได้แก่ ความสูง น้าหนัก ความเร็ว ความกว้าง
ยาวและขนาดของแขน ขา ความแข็ ง แรง ความทนทาน
ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว (45 คะแนน)
- คุณลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ ความสามารถในการอยู่รวมกันเป็น
หมู่ ค ณะ บุ ค ลิ ก ภาพ พฤติ ก รรม ความมี น้ าใจนั ก กี ฬ า ความมี
มนุษยสัมพันธ์ การสนับสนุนของผู้ปกครอง (25 คะแนน)
- คุณลักษณะทางการใช้ทักษะพื้นฐานวอลเลย์บอล ได้แก่ การเสิร์ฟ
การรับ เสิ ร์ ฟ การเซทบอล การตบบอล การสกั ดกั้ น การรั บ ตบ
การรองบอล การควบคุมบอล (30 คะแนน)

5. เกณฑ์การคัดเลือก
สอบภาคปฏิบัติ (คุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะจิตวิทยา คุณลักษณะการใช้ทักษะพื้นฐานกีฬา
วอลเลย์บอล) (100 คะแนน)
แนวการสอบภาคปฏิบัติ
1. คุณลักษณะทางกาย ได้แก่ ความสูง น้าหนัก ความเร็ว ความกว้าง และขนาดของแขน ขา ความ
แข็งแรง ความทนทาน ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว (40 คะแนน)
2. คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ ความสามารถในการอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ บุ ค ลิ ก ภาพ
พฤติกรรม ความมีน้าใจนักกีฬา ความมีมนุษยสัมพันธ์ การสนับสนุนของผู้ปกครอง (10 คะแนน)
3. คุณลักษณะทางการใช้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ การเสิร์ฟ การรับเสิร์ฟ การอันเดอร์บอล
การเซตบอล การตบบอล การสกัดกั้น การรับตบ การรองบอล การควบคุมบอล (50 คะแนน)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

