
 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ปกีารศึกษา ๒๕๖4 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นโรงเรียนในกลุ ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษซึ ่งจัดตั ้งขึ้น                        

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรี มีความรู้ทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติดีเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถ
ดำรงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ   

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่             
11 พฤศจิกายน 2563  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (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 ประกาศกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานเรื ่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จึงประกาศรับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  
4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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๑. จำนวนนักเรียนที่จะรับ   

รับนักเรียนจำนวน 204 คน โดยแยกเป็น 

1.1 ห้องเรียนปกติ รับจำนวน 144 คน โดยกำหนดสัดส่วนการรับ ดังนี ้

ก) นักเรียนเดิม(นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ในปีการศึกษา 2563) จำนวน 130 คน  
ประเภทคัดเลือกจากผลการเรียน      จำนวน 122 คน แบ่งเป็น 

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์      จำนวน 32 คน 

- แผนการเรียนศิลปศาสตร์    จำนวน 60 คน 

- แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน 30 คน 

ประเภทความสามารถพิเศษ    จำนวน 8 คน แบ่งเป็น 

- แผนการเรียนศิลปศาสตร์     จำนวน 6 คน 

- แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน 2 คน 

 ข) สอบคัดเลอืก  นักเรียนทั่วไป จำนวน 7 คน แบ่งเป็น 
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   จำนวน 2 คน 

- แผนการเรียนศิลปศาสตร์    จำนวน 3 คน 

- แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน 2 คน 

ค) เงื่อนไขพิเศษ  (นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี หรือนักเรียนทุนของพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต้องช่วยเหลือดูแลพิเศษ   บุตรของผู้เสียสละชีพเพื่อชาติหรือราชการ
ชายแดน และบุตรของบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่)   จำนวน  7  คน แบ่งเป็น 

 - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์     จำนวน 2 คน 

- แผนการเรียนศิลปศาสตร์    จำนวน 3 คน 

- แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน 2 คน 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากจำนวนรับในกรณีใด มีผู้สมัครหรือผ่านกระบวนการคัดเลือกไม่เต็มจำนวน
ตามแผนการรับนักเรียน  ให้นำจำนวนส่วนที่ขาดนั้นไปรวมกับประเภท ก)นักเรียนเดิม 
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1.2 ห้องเรียนพิเศษ รับโดยวิธีสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 

 1) ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกลุ่มโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย        จำนวน ๓๐ คน 

 

 2) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อมของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        จำนวน ๓๐ คน 
 

2.คุณสมบัตินักเรียน 

2.1 ประเภทนักเรียนเดิมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่   

 2.1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 2.1.2 มีความรัก เข้าใจและศรัทธาในอัตลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ              
ซึ่งมอัีตลักษณ์  ระเบียบการแต่งกาย  ทรงผมเป็นรูปแบบเฉพาะ และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ที่แสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
2.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  2   ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐  
ประเภทความสามารถพิเศษไม่ต่ำกว่า 2.00 
2.1.3 ไม่มีผลการเรียน 0 ,ร ,มส และ มผ  รายวิชาใดวิชาหนึ่งในวันที่สมัคร 
2.1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที ่ศึกษาอยู่ (ไม่ติดค้าง
ค่าใช้จ่ายใดๆกับโรงเรียน ณ วันที่สมัคร) 
2.1.6  มีความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนตลอด 3ปีการศึกษาตรงตามคุณลักษณะความ
เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามแนวทางเบญจวิถี ๕ ประการ คือ 
 วิถีท่ี ๑ เทิดทูนสถาบัน คือ มีความรัก ศรัทธา ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตน
ตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ รัก เคารพ ศรัทธา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสถาบันได้ 
 วิถีท่ี ๒ กตัญญู คือ แสดงความนับถือ และปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์   รักและ
ภาคภูมิในโรงเรียน 
 วิถีที่ ๓ บุคลิกดี คือ แต่งกายสะอาด ถูกต้องตรงตามระเบียบ และมีสุขภาพกายและจิตแข็งแรง
สมบูรณ์  
 วิถีท่ี ๔ มีวินัย คือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ    
 วิถีที ่ ๕ ให้เกียรติ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู ้จักกาลเทศะ มีกิริยามารยาท สง่างดงาม 
เหมาะสมและมีจิตสาธารณะ 
2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป   
   ห้องเรียนปกติ  
1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 
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2) มีความรัก เข้าใจและศรัทธาในอัตลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งมีอัตลักษณ์  
ระเบียบการแต่งกาย  ทรงผมเป็นรูปแบบเฉพาะ และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
3) ประเภทห้องเรียนปกติมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  2   ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2   ไม่ต่ำกว่า ๒.7๕ 
และ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ำกว่า ๒.7๕   
4)มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นปกติสุข 
5)มีความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตาม
แนวทางเบญจวิถี ๕ วิถี ดังนี้ 
 วิถีท่ี ๑ เทิดทูนสถาบัน คือ มีความรัก ศรัทธา ยึดมั่น และธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ปฏิบัติตน
ตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ และ รัก เคารพ ศรัทธา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 วิถีท่ี ๒ กตัญญู คือ แสดงความนับถือ และปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์   รักและ
ภาคภูมิในโรงเรียน 
 วิถีที่ ๓ บุคลิกดี คือ แต่งกายสะอาด ถูกต้องตรงตามระเบียบ และมีสุขภาพกายและจิตแข็งแรง
สมบูรณ์  
 วิถทีี่ ๔ มีวินัย คือ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ    
 วิถีที ่ ๕ ให้เกียรติ คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู ้จักกาลเทศะ มีกิริยามารยาท สง่างดงาม 
เหมาะสมและมีจิตสาธารณะ 
 

๓. หลักฐานในการสมัคร 

              ๓.๑ นักเรียนเดิมทุกประเภท ใบสมัครตามแบบท่ี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กำหนด 
                     นักเรียนทั่วไปและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สมัครผ่านระบบออนไลน์  
 ๓.๒ หลักฐานทางการศึกษา      จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

- แบบระเบียนแสดงผลการเรียน  ๕ ภาคเรียน (ปพ ๑)   
- แบบรับรองความประพฤติ       (ปพ ๗) 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

๓.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว      จำนวน  ๓ รูป 
(สวมเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ) 
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๔.กำหนดวันและเวลาในการสมัคร 

 ๔.๑ นักเรียนเดิมห้องเรียนปกติ รับสมัครวันที่ 20 -25 กุมภาพันธ์ 2564 

4.2 นักเรียนทั่วไป 

- ห้องเรียนปกติรับสมัครวันที่  17 – ๒1 มีนาคม ๒๕๖4     
  - ห้องเรียนพิเศษรับสมัครวันที่ 19 – ๒3 มีนาคม ๒๕๖4     

๔.3 ช่องทางการรับสมัคร 

 ๑) สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
 ห้องเรียนปกติรับสมัครวันที่ 17 – ๒1 มีนาคม ๒๕๖4     
 ห้องเรียนพิเศษรับสมัครวันที่ 19 – ๒3 มีนาคม ๒๕๖4     
 2) สมัครทางไปรษณีย์(สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   23 มีนาคม ๒๕๖4  
ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ)โดยใช้บริการไปรษณีย์ตอบรับ  
 ส่งหลักฐานการสมัครจ่าหน้าซอง  ถึง งานรับนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐  

 ทั้งนี้ให้นำ สำเนาใบสมัคร และหลักฐานการรับเอกสาร ทางไปรษณีย์ มาแสดงกับโรงเรียนใน
วันสอบคัดเลือก กับเจ้าหน้าที่ผู้รับ 

 
 

๕. การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก   
นักเรียนเดิม ห้องเรียนปกติ   

รายวิชา คะแนนเต็ม 
๑ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2564   
เวลา 13.๐๐ – ๑6.๐๐น.  

 

ทัศนคติ และคุณลักษณะเบญจวิถี 
ความประพฤติ 
๒.สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะแผนการเรียน  
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) สอบวิชา คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 
เวลา 13.00 -15.00 น. 
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย -สังคม/ ศิลป์ทั่วไป)  สอบวิชาภาษาไทย – สังคมศึกษา 
เวลา 13.00 -15.00 น. 
แผนการเรียนภาษาจีน สอบวิชาภาษาจีน -ภาษาอังกฤษ  
เวลา 09.00 – 11.00 น.13.00 -15.00 น. 

 



~ ๖ ~ 
 

นักเรียนเดิมห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ 

รายวิชา คะแนนเต็ม 
๑ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2564   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐น.  

 

ทัศนคติ และคุณลักษณะเบญจวิถี 
ความประพฤติ 
3.สอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.๐๐ – 
๑2.๐๐ น. 

100 

 

นักเรียนทั่วไป  

รายวิชา จำนวนข้อ คะแนนเต็ม 
1.สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะแผนการเรียน วันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม 2564 เวลา 09.๐๐ – ๑2.๐๐ น. 

100 100 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 100 
(35:35:30) 

100 

แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) สอบวิชา คณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 100 
(50:50) 

100 

แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย -สังคม/ ศิลป์ท่ัวไป)  สอบวิชาภาษาไทย - สังคม
ศึกษา 

100 
(50:50) 

100 

แผนการเรียนภาษาจีน สอบวิชาภาษาจีน -ภาษาอังกฤษ  100 
(50:50) 

100 

2.สอบสัมภาษณ์ ทัศนคติ บุคลิกภาพและคุณลักษณะเบญจวิถี 
วันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564  เวลา 12.๐๐ – ๑6.๐๐น.  

 50 

รวม 150 
 

ห้องเรียนพิเศษ 

 ห้องพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สอบคัดเลือก    
วันที่ 4 เมษายน 2564        

รายวิชา จำนวนข้อ คะแนนเต็ม 
๑ สอบความรู้ทั่วไป  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. 100 60 
คณิตศาสตร์ 40 20 
วิทยาศาสตร์ 20 20 
ภาษาอังกฤษ 20 10 
ภาษาไทย 20 10 
๒.สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  4๐ 

รวม 1๐๐ 
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ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม    
สอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมายน 2564 

เวลา รายวิชา คะแนนเต็ม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. คณิตศาสตร์(ข้อสอบกลางของ สพฐ.) 50 
เวลา ๑2.๐๐ – ๑4.๐๐ น. วิทยาศาสตร์(ข้อสอบกลางของ สพฐ.) 50 
เวลา 14.30 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษ 50 

รวม 15๐ 
 
หมายเหตุ  

-นักเรียนที่ไม่เข้าสอบ ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ 

๖. การประกาศผล  
นักเรียนเดิมประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3   
นักเรียนทั่วไป และนักเรียนห้องเรียนพิเศษประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 
2564   
 ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือก และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่  ทาง www.kbs.ac.th และเพจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่   

๗. การรายงานตัว  
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัว ดังนี้   
   ห้องเรียนพิเศษ  รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน  ๒๕๖4     

- รายงานตัว บัญชีรายช่ือ ตัวจริง     เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๐.๐๐ น. 
- รายงานตัว  บัญชีรายช่ือ ตัวสำรอง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑2.๐๐น. 
 

   ห้องเรียนปกติ รายงานตัวในวันอังคารที่ 27 เมษายน  ๒๕๖4     
      - รายงานตัว บัญชีรายช่ือ ตัวจริง      เวลา ๐๙.๐๐  - ๑1.๐๐ น. 

- รายงานตัว  บัญชีรายช่ือ ตัวสำรอง  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
   นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแสดงตัวตนในวันรายงานตัวด้วย 
 

  หมายเหตุ โรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านตามบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านตามลำดับ หาก
นักเรียนผู้สอบผ่าน ไม่มารายงานตัว หรือ ไม่สามารถแสดงตน ในขณะที่เรียกชื่อได้ ถือว่า สละสิทธิ์และจะ
ดำเนินการเรียกจากผู้สอบได้ลำดับถัดไป จนกว่าจะครบตามจำนวน 

๘. การแจ้งความประสงค์เป็นนักเรียนประจำ 

  นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าอยู่ประจำ เป็นนักเรียนประจำของโรงเรียน  สามารถแสดง
ความจำนงเข้าอยู่หอพักได้ในวันรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว 

http://www.kbs.ac.th/
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๙. การมอบตัว ประชุมผูป้กครอง  
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเรียบร้อยแล้วต้องนำผู้ปกครองมามอบและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันมอบตัว ประกอบด้วย  
 ๑) หลักฐานทางการศึกษา      จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
  - ระเบียนแสดงผลการเรียน  ปพ ๑ ( ฉบับจริง ) 

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ปพ ๑ ( ๖ ภาคเรียน ) 
หมายเหตุ กรุณานำเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงมาเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ 
 ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑ ชุด ประกอบด้วย 

-สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  
-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดานักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  
–สำเนาทะเบียนบ้านของมารดานักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก  

 ๓) เอกสารประกอบอ่ืน (ถ้ามี)     จำนวน ๑ ฉบับ เช่น  
  - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก 

 - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของบิดา ผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
 - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล สกุล ของมารดาผู้สอบผ่านการคัดเลือก  

10 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต่อภาคเรียน 
 10.1)นักเรียนประเภท ไป-กลับ 
    ห้องเรียนปกติ 
   - ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน 
    ห้องเรียนพิเศษ 
    - ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน 
    - ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์สำหรับนักเรียน
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 ค่าซักรีดเสื้อผ้าและค่า
บำรุงหอพัก ประมาณ 18,000 บาท (ค่าอาหารนักเรียนหอพักขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เปิดทำการจริง
ในแต่ละภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีจำนวนวันไม่เท่ากัน) 
     รวมประมาณ  19,800 บาท(หนึ่งหม่ืนเก้าพันพันแปดร้อยบาท)/ภาคเรียน 
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    ห้องเรียนพิเศษ 
   - ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 1,800 บาท /ภาคเรียน 
   - ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนละ 4,000 บาท  
   - ค่าใช้จ่ายสำหรับการอยู่ประจำ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่านม ค่าซักรีดเสื้อผ้าและค่า
บำรุงหอพัก ประมาณ 18,000 บาท (ค่าอาหารนักเรียนหอพักขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เปิดทำการจริง
ในแต่ละภาคเรียน แต่ละภาคเรียนมีจำนวนวันไม่เท่ากัน)    
     รวมประมาณ  23,800 บาท(สองหม่ืนสามพันแปดร้อยบาท)/ภาคเรียน 
  *** ค่าเครื่องแบบพิธีการ และค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งของแรกเข้า โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

หมายเหตุ  
1)หากนักเรียนมารายงานตัวแล้วไม่มามอบตัวโดยไม่แจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยช่องทางใดๆ ถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองเข้ามารายงาน
ตัวและมอบตัวแทนนักเรียนดังกล่าว  
2) เอกสารประกอบการมอบตัวต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับในเอกสารทุก
ฉบับ  
3) นักเรียนพุทธศาสนิกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม  

           4) เรียนปรับพื้นฐานในระว่างวันที่  5 -15 พฤษภาคม 2564   ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่ ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันมอบตัวอีกครั้งหนึ่ง 

5) ปฐมนิเทศ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
6)เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  11 กุมภาพันธ์  2564 
 
 
 
           (นางวรรณดี  เกตแก้ว) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

 
 


