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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

(แก้ไขเพิ่มเติม ปรับวัน เวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COCID-19)) 

..................................................... 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ เยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
โภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ และมอบหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖4 และกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา ๒๕๖4 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๒. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาและชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 
๒.๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๓  ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง รวมจำนวนไม่เกิน 30 คน 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๓.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
 ๓.๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕50 
 ๓.๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป หรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป 

 3.4.1 นักเรียนที่มีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
3.4.2 กรณนีักเรียนทีม่ีส่วนสูงไม่เป็นไปตามที่กำหนด พิจารณาเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ต่อไปนี้ 
            1) ฟุตบอลตำแหน่งกองกลางมีส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 2 คน 
             ๒) วอลเลย์บอลตัวรับอิสระมสี่วนสูง  150 เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 2 คน 
             3) บาสเกตบอลตำแหน่งการ์ดมีส่วนสูง 155 เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 2 คน 

 ๓.5 ผู้สมัครต้องมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 

    ๓.6 สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
 ๓.7 มีความประพฤติดี เรียบร้อย  
 ๓.8 มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัว 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
  ๓.9 มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาในข้อ ๒ 

/๔. เกณฑ์การ… 
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๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓ 

 ๔.๒ ส่วนสูง  
๔.๓ ทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
๔.๔ ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) 
๔.๕ การสัมภาษณ์  

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖4 (สมัครทางไปรษณีย์

เท่านั้น) 

๖. วิธีการสมัคร 
 ผู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้ 

๖.๑ สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน โดยจ่าหน้าซอง
ถึงผูอ้ำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา) หมดเขตส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ ๒๑-
๓๑ มกราคม ๒๕๖4 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

 
ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ ๙๑ หมู่ ๙ ตำบลคลองท่อมใต้  
อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐  
โทรศัพท์ 075-702-741 
โทรสาร 075-702-742 

 
๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

๗.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนด  
๗.๒  ใบรับรองของโรงเรียนที ่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู ่ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑)  
๗.๓ ใบรับรองความประพฤติ 
๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่าย  

ในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน) 
๗.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา – มารดา  
๗.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด 
๗.๗  สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่าย โล่/เหรียญ

รางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
     ๗.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

/๘.กำหนดการ 
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๘. กำหนดการคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
๘.๑ ประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์สอบ วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๘.๒ ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 2๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป           

รายละเอียด ดังนี้ 

๘.๓ ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖4 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย กระบี่ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนที่สมัคร 

 ๘.๔ รายงานตัวและมอบตัววันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 

 ๘.๕ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 

9. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา    
จะได้รับการสนับสนุน เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องทำสัญญา
และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับโรงเรียน
ที่สมัครสอบ 

10. การทดลองเรียน 
นักเรียนที ่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาต้องทดลองเรียนเป็น

ระยะเวลา 30 วันหลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากโครงการได้ในระหว่าง
ทดลองเรียนโดยไม่เสียค่าปรับตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕64 

 
 

วันที่ เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 

2๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ส่วนสูง 
ข้อเขียน 
สัมภาษณ์ 
ทักษะกีฬา 
สมรรถภาพทางกาย 

- อาคารหอประชุม 
- อาคารศูนย์กีฬา 
- สนามฟุตบอล 

 
(นางวรรณดี เกตแก้ว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 


