ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ปีการศึกษา ๒๕๖4
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย เป็ น โรงเรี ย นในกลุ ่ ม โรงเรี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ พ ิ เ ศษซึ ่ ง จั ด ตั ้ ง ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติค รบ ๕๐ ปี
มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี มีความรู้ทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติดีเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรง
ตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ
อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รั บ นั ก เรีย น สั ง กั ด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื ้น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ประกาศ ณ วันที่
11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จึงประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

๑.จำนวนนักเรียนที่จะรับ
รับนักเรียนจำนวน ๒46 คน โดยแยกเป็น
๑.๑ห้องเรียนปกติ รับจำนวน 216 คน โดยกำหนดสัดส่วนการรับ ดังนี้
- ประเภทสอบคัดเลือก
ร้อยละ 90 จำนวน 194 คน
- ประเภทความสามารถพิเศษ
ร้อยละ 5 จำนวน 11 คน
( ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ขับร้อง นาฏศิลป์ )
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี หรือนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์อื่นๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนที่
ประสบภัยพิบัติต้องช่วยเหลือดูแลพิเศษ และนักเรียนบุตรของผู้เสียสละชีพเพื่อชาติหรือราชการชายแดน และ
บุตรของบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ )
ร้อยละ 5 จำนวน 11 คน

~๒~
๑.๒ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) โดยวิธีการสอบคัดเลือก
จำนวน ๓๐ คน

๒. คุณสมบัตินักเรียน
๒.๑ ห้องเรียนปกติ
2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
และ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.1.4 มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีสุขภาพอนามัยดี ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
2.1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.1.6 มีคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถี ๕ วิถี ดังนี้
วิถีที่ ๑ เทิดทูนสถาบัน คือ การธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และ มีความศรัทธา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
วิถีที่ ๒ กตัญญู คือ แสดงความนับถือ และปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และ
สถานศึกษา
วิถีที่ ๓ บุคลิกดี คือ แต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ และ มีกิริยามารยาทดี
วิถีที่ ๔ มีวินัย คือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
วิถีที่ ๕ ให้เกียรติ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ และมีจิตสาธารณะ
๒.2 ห้องเรียนพิเศษ
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.7๕
และ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า
๒.7๕
2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.4 มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีสุขภาพอนามัยดี ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
2.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2.2.6 มีคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถี ๕ วิถี ดังนี้
วิถีที่ ๑ เทิดทูนสถาบัน คือ การธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก
คำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และ มีความศรัทธา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
วิถีที่ ๒ กตัญญู คือ แสดงความนับถือ และปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และ
สถานศึกษา

~๓~
วิถีที่ ๓ บุคลิกดี คือ แต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ และ มีกิริยามารยาทดี
วิถีที่ ๔ มีวินัย คือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
วิถีที่ ๕ ให้เกียรติ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ และมีจิตสาธารณะ

๓.หลักฐานในการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครกรอกในระบบรับสมัครในวันสมัคร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หรือ ใบ
สมัครตามที่แนบท้ายประกาศนี้ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)
๓.๒ แบบแสดงผลทางการศึกษา ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน ๑ ชุด
(นายทะเบียน และผู้บริหารลงนามรับรอง พร้อมประทับตราของโรงเรียนกำกับด้วย)
๓.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๓ รูป
(สวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก)

๔.กำหนดวันและเวลา และสถานที่ในการสมัคร
๔.๑ ห้องเรียนปกติรับสมัครวันที่ 17 – ๒1 มีนาคม ๒๕๖4
๔.๑ ห้องเรียนพิเศษรับสมัครวันที่ 19 – ๒3 มีนาคม ๒๕๖4
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
๔.๒ ช่องทางการรับสมัคร
๑) สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ห้องเรียนปกติ
รับสมัครวันที่ 17 – ๒1 มีนาคม ๒๕๖4
ห้องเรียนพิเศษ
รับสมัครวันที่ 19 – ๒3 มีนาคม ๒๕๖4
2) สมัครทางไปรษณีย์ (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖4
ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ) โดยใช้บริการไปรษณีย์ตอบรับ
ส่งหลักฐานการสมัคร ถึง งานรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ตำบลคลอง
ท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
ทั้งนีใ้ ห้นำ สำเนาใบสมัคร และหลักฐานการรับเอกสาร ทางไปรษณีย์ มาแสดงกับโรงเรียนในวันสอบ
คัดเลือก กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น.เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
หมายเหตุ นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้หลายประเภท

~๔~

๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ การสอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี้

รายวิชา

จำนวนข้อ

คะแนนเต็ม

๑ สอบความรู้ทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๒ ทดสอบความสามารถการอ่ า นและการเขี ย น
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.

๑๕๐
30
30
๓๐
30
30

๑๕๐
30
30
๓๐
30
30
30

รวม

180
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ในวัน เวลา ที่กำหนด
ถือว่า สละสิทธิ์
ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี้

รายวิชา
๑ สอบการทดสอบปฏิบัติความสามารพิเศษด้านศิลปกรรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
๒ สอบสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.
สอบสัมภาษณ์
การทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน
13.00-14.00น.

รวม

คะแนนเต็ม
๑0๐
80
50
30
180

หมายเหตุ
1) นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์
2) นักเรียนที่สอบความสามารถพิเศษจะต้องนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในการสอบสัมภาษณ์ด้วย
3) นักเรียนที่สอบปฏิบัติดนตรีไทย / ดนตรีสากล สามารถนำเครื่องดนตรีของตนเองมาสอบได้
นักเรียนที่สอบทัศนศิลป์ การวาดภาพ ปั้น แกะสลัก ต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
นักเรียนที่สอบความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ต้องเตรียมเพลงที่จะใช้สอบมาด้วย

~๕~
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี้

รายวิชา

จำนวนข้อ

คะแนนเต็ม

๑ สอบความรู้ทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การออกแบบและเทคโนโลยี
๒ ทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน และ
ปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น.
การทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน
สอบปฏิบัติทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

๑๕๐
30
30
30
30
30

๑๕๐
30
30
30
30
30
๕๐

30
20
๒๐๐
รวม
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ในวัน เวลา ที่กำหนด
ถือว่า สละสิทธิ์
๕.2 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
ห้องเรียนปกติ
๑) ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบความรู้ทั่วไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
คือ ๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๒) ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
คือ 1๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม 3๐ คะแนน
๓) การเรียงลำดับผลการสอบ เรียงลำดับจากผู้มีผลการสอบรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีมีผู้สมัครที่มีผลการสอบรวมเท่ากัน เรียงลำดับจากคะแนนรวมการสอบภาคความรู้ทั่วไป
ก่อน หากผู้สมัครมีผลการสอบรวมทั้งภาคความรู้ทั่วไป และสัมภาษณ์เท่ากัน เรียงลำดับจาก
ผู้ที่มีผลการสอบความรู้ทั่วไปในรายวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ
ความสามารถพิเศษ
๑) ผู้สมัครจะต้องมีผลงานหรือผลการสอบปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐
คือ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน
๒) สอบสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
คือ 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8๐ คะแนน
๓) การเรียงลำดับผลการสอบ เรียงลำดับจากผู้มีผลการสอบรวมจากมากไปหาน้อย

~๖~
กรณีมีผู้สมัครที่มีผลการสอบรวมเท่ากัน เรียงลำดับจากคะแนนรวมการสอบปฏิบัติ หากผู้สมัคร
มีผลการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์เท่ากัน เรียงลำดับจาก ผู้ที่มีผลการสอบปฏิบัติ แล้วจึงเรียง
ตามลำดับ
ห้องเรียนพิเศษ
๑) ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบความรู้ทั่วไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐
คือ 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๒) ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน และ
ปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐
คือ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๓) การเรียงลำดับผลการสอบ เรียงลำดับจากผู้มีผลการสอบรวมจากมากไปหาน้อย
กรณีมีผู้สมัครที่มีผลการสอบรวมเท่ากัน เรียงลำดับจากคะแนนรวมการสอบภาคความรู้ทั่วไป
ก่อน หากผู้สมัครมีผลการสอบรวมทั้งภาคความรู้ทั่วไป เรียงลำดับจาก ผู้ที่มีผลการสอบ
ความรู้ทั่วไปในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ตามลำดับ

๖. การประกาศผล
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 24 เมษายน ๒๕๖4
ทาง www.kbs.ac.th และ Facebook page โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

๗. การรายงานตัว
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงาน
ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน ๒๕๖4 ดังนี้
- รายงานตัว บัญชีรายชื่อ ตัวจริง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
- รายงานตัว บัญชีรายชื่อ ตัวสำรอง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑2.๐๐น.
ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือกและประเภทความสามารถพิเศษ
รายงานตัวในวันอังคารที่ 27 เมษายน ๒๕๖4 ดังนี้
- รายงานตัว บัญชีรายชื่อ ตัวจริง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑1.๐๐ น.
- รายงานตัว บัญชีรายชื่อ ตัวสำรอง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแสดงตัวตนในวันรายงานตัวด้วย
หมายเหตุ โรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านตามบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านตามลำดับ หาก
นักเรียนผู้สอบผ่าน ไม่มารายงานตัว หรือ ไม่สามารถแสดงตน ในขณะที่เรียกชื่อได้ ถือว่า สละสิทธิ์และจะ
ดำเนินการเรียกจากผู้สอบได้ลำดับถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวน

๘. การแจ้งความประสงค์เป็นนักเรียนประจำ
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าอยู่ ประจำ เป็นนักเรียนหอพักของโรงเรียน แสดงความจำนง
เข้าอยู่หอพักได้ในวันรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว

~๗~

๙. การมอบตัว
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเรียบร้อยแล้วต้องนำผู้ปกครองมามอบตัว ในวันเสาร์ที่
1 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันมอบตัว ประกอบด้วย
๑)หลักฐานทางการศึกษา
จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
- ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ ๑
(ฉบับจริง)
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ ๑ (ฉบับถ่ายเอกสารรับรองสำเนา)
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดานักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาทะเบียนบ้านของมารดานักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
๓).เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ เช่น
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของบิดาผู้ผ่านการคัดเลือก
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของมารดาผู้ผ่านการคัดเลือก

10 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต่อภาคเรียน
10.1) นักเรียนประเภท ไป-กลับ
ห้องเรียนปกติ
- ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
- ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน
- ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนละ 4,000 บาท
- รวมประมาณ 5,800 บาท(ห้าพันแปดร้อยบาท)/ภาคเรียน

10.2) นักเรียนประจำ
ห้องเรียนปกติ
- ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการอยู่ประจำ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่านม ค่าซักรีดเสื้อผ้าและค่าบำรุง
หอพัก ประมาณ 18,000 บาท (ค่าอาหารนักเรียนหอพักขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เปิดทำการจริงในแต่ละ
ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีจำนวนวันไม่เท่ากัน)
รวมประมาณ 19,800 บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันพันแปดร้อยบาท)/ภาคเรียน

~๘~
ห้องเรียนพิเศษ
- ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน
- ค่ากิจ กรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ส ำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนละ 4,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการอยู่ประจำ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่านม ค่าซักรีดเสื้อผ้าและค่าบำรุง
หอพัก ประมาณ 18,000 บาท (ค่าอาหารนักเรียนหอพักขึ้นอยู่กับจำนวนวัน ที่เปิดทำการจริงในแต่ละ
ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีจำนวนวันไม่เท่ากัน)
รวมประมาณ 23,800 บาท(สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาท)/ภาคเรียน
ค่าเครื่องแบบพิธีการ และค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของแรกเข้า โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

หมายเหตุ
1) หากนักเรียนมารายงานตัวแล้วไม่มามอบตัวโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยช่องทางใดๆ ถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ามารายงาน
ตัวและมอบตัวแทนนักเรียนดังกล่าว
2) เอกสารประกอบการมอบตัวต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับ
3) นักเรียนพุทธศาสนิกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเนกขัมบารมีเฉลิม
พระเกียรติ (นักเรียนชายบรรพชาสามเณร นักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลา 9 วัน
ระหว่างวันที่ 5 ถึง 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ )
4) นักเรียนมุสลิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการค่ายมุสลิมสัมพันธ์ (ระหว่าง
วันที่ 5 ถึง 13 ตุลาคม 2564 สถานที่ตามทีโ่ รงเรียนกำหนด)
5) เรียนปรับพื้นฐานในระว่างวันที่ 5 -15 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กระบี่ ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง
6) ปฐมนิเทศ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
7) เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

(นางวรรณดี เกตแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

