
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 (รับสมัครและทดสอบเพิ่มเติมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19) 

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

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ                
ให้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬามาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ปัจจุบันดำเนินงานในพื้นที่                   
๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี ่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ และโรงเรียน
ทุ่งตะโกวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาด้านกีฬา      
ในชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง และบาสเกตบอลหญิง โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และโภชนาการเป็นฐาน พัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาที่มีลักษณะเด่น รูปร่างสูงใหญ่ และมีทักษะกีฬาเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และต่อยอดให้ “กีฬา”กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีความยั่งยืน         
จึงกำหนดเปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบเสร็จสิ ้นแล้ว ระหว่างวันที ่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น             
มีนักเรียนบางกลุ่มพลาดโอกาสไม่สามารถสมัครและทดสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการดังกล่าวได้ จึง
ประกาศรับสมัครเพิ่มชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและกำหนดทดสอบชนิดกีฬาฟุตบอลชายที่สมัครไว้ก่อน
แล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ เนื่องจากตรวจพบการติดเชื้อ      
ไวรัสโควิด-19 จึงให้นักเรียนเข้าทำการทดสอบตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ 

 ๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๒. โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาและชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 
   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  รวมจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน 
 
 
 



๒ 

 

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๓.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 
   ๓.๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๓.๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป และเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป 
      ๓.๔.๑ นักเรียนที่มีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
      ๓.๔.๒  กรณีนักเรียนที่มีส่วนสูงไม่เป็นไปตามที่กำหนด พิจารณาเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ต่อไปนี้ 
               1) ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
            ตำแหน่งตัวรับอิสระ มีส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน ๒ คน 
   ๓.๕ ผู้สมัครต้องมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
       ๓.๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจำได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
   ๓.๗ มีความประพฤติดี เรียบร้อย  
   ๓.๘ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตที ่ด ี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรค
ประจำตัว   ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
   ๓.๙ มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาในข้อ ๒ 

 ๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   ๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓ 
   ๔.๒ ส่วนสูง  
   ๔.๓ ทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
   ๔.๔ ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ) 
   ๔.๕ การสัมภาษณ์ 

 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแตว่ันที่ 17 - 23 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 ๖. วิธีการสมัคร 
   ผู้สมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ดังนี้ 
   6.1  สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนกาญจนาภิเษก-
วิทยาลัย กระบี่ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา) หมดเขต
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ ๙๑ หมู่ ๙ ตำบลคลองท่อมใต้  

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐  
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๗๐๒ ๗๔๑ โทรสาร ๐๗๕ ๗๐๒ ๗๔๒ 

  ๗. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
   ๗.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนด  
   ๗.๒ ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ หรือสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑)  
   ๗.๓ ใบรับรองความประพฤต ิ
   ๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่าย   
ในคราวเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๗.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา - มารดา  
   ๗.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด 
   ๗.๗ สำเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา สำเนาภาพถ่าย                   
โล่/เหรียญรางวัล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
        ๗.๘ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 ๘. กำหนดการคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
   ๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 2๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.      
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน 
   ๘.๒ ดำเนินการคัดเลือกในวันศุกร์ที ่ 25 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป           
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ เกณฑ์การพิจารณา หมายเหตุ 
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ส่วนสูง 

ข้อเขียน 
สัมภาษณ์ 
ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย 

ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
 



๔ 

 

   ๘.๓ ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาญจนา-
ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
   ๘.๔ รายงานตัวและมอบตัววันเสาร์ที่ 2 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.             
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และ        
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
   ๘.๕ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๙. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา   
   ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าที ่พัก ค่าชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องทำสัญญา         
และปฏิบัติตามเงื ่อนไขสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับ
โรงเรียนที่สมัครสอบ 
 ๑๐. การทดลองเรียน 
    นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาต้องทดลองเรียน
เป็นระยะเวลา ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที ่จะออกจากโครงการได้            
ในระหว่างทดลองเรียนโดยไม่เสียค่าปรับตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานัก เรียนโครงการ
ห้องเรียนกีฬา  

           ประกาศ ณ วันที่  16  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 
            ( นางวรรณดี  เกตแก้ว ) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 



 
เลขที่สมัครสอบ.................................... 

ใบรับสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี........... ปีการศึกษา 2565 

ชื่อผู้สมัคร (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ ................. 
เพศ         ชาย     หญิง  เลขบัตรประจำตัวประชาชน …………………………………………………………………………… 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. .................... อายุ..................ปี   เชื้อชาติ............................................. 
สัญชาติ........................ศาสนา.................... สว่นสูง.....................เซนติเมตร         น้ำหนัก..............................กิโลกรัม 
ชื่อ  –  สกุลบิดา  ...........................................................................................  อาชีพ....................................................... 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติ................................ศาสนา.................................. 
บิดาเคยเป็นนักกีฬา.................................................ระดับการแข่งขัน.............................สว่นสูง.......................เซนติเมตร 
ชื่อ – สกุลมารดา.........................................................................................อาชีพ............................... ............................... 
เชื้อชาติ.................................. สัญชาติ.............................. ศาสนา................................... 
มารดาเคยเป็นนักกีฬา...................................................ระดับการแข่งขัน.......................... ...ส่วนสูง.................เซนติเมตร 
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก  บ้านเลขที่ .......................หมู่ .....................ถนน ...........................ตำบล........................................ 
อำเภอ.............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...................................... 
 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1     มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชนิดกีฬาที่สมัคร  ฟุตบอลชาย  วอลเลย์บอลหญิง 
สถานภาพทางการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน 2564 
กำลังศึกษาในชั้น            ประถมศึกษาปีที่.................โรงเรียน.............................................................. ...................... 
ตำบล........................................อำเภอ.................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์............................. 
หลักฐานการสมัคร 

หลักฐานการศึกษา…………………………….. 
สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง) 
สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาเกียรติบัตรแสดงความสามารถทางการกีฬา  จำนวน...........................................แผ่น 
เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... ................................... 
 

                          ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                                                        (............................................................) 

                               ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ.2565 
 
                           ลงชื่อ..................................................................ผู้รับสมัคร 
                                    (............................................................) 

รูป 


