
   

 

 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ประจําปการศึกษา 2563 

---------------------------------------------------------- 

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งข้ึนโดยวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และมุงเนน

ใหมีลักษณะเชนเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมี

ความรู   ทางวิชาการเปนอยางดี มีความประพฤติเปนที่พึงประสงคของสังคม และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี

คุณภาพรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจําและไป-กลับ   เพื่อใหการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวย

ความเรียบรอย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จึงกําหนดแนวทางรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ประจําป

การศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

1.  จํานวนนักเรียนที่รับ 

ในปการศึกษา 2563  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4 

จํานวน 12 หองเรียน จํานวน  425  คน โดยมีแนวทางในการรับนักเรียนแยกตามแผนการเรียนดังนี ้

 ประเภทรับนักเรียนภายใน (จํานวน 324 คน) 

1.1 หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  จํานวน  2  หองเรียน  72  คน 

1.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร      จํานวน  3  หองเรียน 108  คน 

1.3 แผนการเรียนศิลป-คํานวณ       จํานวน  1  หองเรียน  36   คน 

1.4 แผนการเรียนศิลป-ภาษา(อังกฤษ,จีน,ญี่ปุน)     จํานวน  3  หองเรียน  108  คน 

ประเภทรับนักเรียนทั่วไป (จํานวน 101 คน) 

1.5 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิง่แวดลอม (สสวท) จํานวน 1 หองเรียน 30 คน 

1.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร     จํานวน  1  หองเรียน   36  คน 

1.7 หองเรียนดนตรีไทย        จํานวน 1  หองเรียน   35  คน 
 

2. คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (นักเรียนภายใน) 

2.1 นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ,แผนการเรียนศิลป-คํานวณและแผนการเรียนศิลป-ภาษา 

 2.1.1  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั  

สุพรรณบุรี   

 2.1.2  ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวา 2.50     

 2.1.3  เปนโสด 

   2.1.4  มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

   2.1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ  แข็งแรง 

   2.1.6  สําหรับหองสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร ผูปกครองตองมีความพรอมที่

จะใหการสนับสนนุคาใชจายตลอดการศึกษา เพิ่มข้ึนจากปกติ ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน 
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2.2 นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

                     (สสวท)  

2.2.1 รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                  

หรือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุพรรณบุรี และนักเรียนโรงเรียนทั่วไป 

 2.2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวา 3.00 โดยมีผลการเรียน 

รายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเฉลี่ยรวม 5  ภาคเรียนแตละวิชา ไมต่ํากวา  3.00    

             2.2.3  เปนโสด 

   2.2.4  มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2.2.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ  แข็งแรง 

  2.2.6 ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดการศึกษา จายเพิ่ม ข้ึน          

ภาคเรียนละ 3,500 บาท/คน/ภาคเรียน จากปกติ 
 

           2.3 นักเรียนที่สมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร( นักเรียนทั่วไป) 

2.3.1   รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                  

หรือกําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทั่วไป 

2.3.2   ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวา 3.00 

2.3.3   ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตรเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนแตละวิชา                         

          ไมต่ํากวา  2.75  

   2.3.4   เปนโสด 

   2.3.5   มีความประพฤติเรียบรอย  มีระเบียบวินัย  และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2.3.6   สุขภาพอนามัยสมบูรณ  แข็งแรง 
 

     2.4   นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนดนตรีไทย  

2.4.1   รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                  

หรือกําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทั่วไป 

2.4.2   ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวา 2.50 

  2.4.2  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  2.4.3  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 

  2.4.4  มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถพื้นฐานดานดนตรีไทย  

  2.4.5  สามารถอานโนตดนตรีไทยข้ันพื้นฐานได 

2.4.6  สามารถปฏิบัติดนตรีไทยไดอยางนอย 1 เคร่ืองมือ ดังนี้     1)ระนาดเอก    2) ระนาดทุม  

        3) ฆองวงใหญ     4) ฆองวงเล็ก      5) จะเข   6) ขิม       7) ซอดวง       8) ซออู  

        9) ซอสามสาย    10) ขลุย         11) ป      12) ขับรองไทย  

2.4.7 ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในขณะที่ศึกษาอยูใน  

        โรงเรียน 

  2.4.8 นักเรียนไมสามารถยายหองเรียนได ในชวง ม.4 - ม.6 



~ 3 ~ 

 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

     1.  ใบสมัครตามแบบฟอรมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

     2.  ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม  5  ภาคเรียน (ปพ.1) 

     3.  ใบรับรองความประพฤต(ิ กรณีที่เปนนักเรียนของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี) 

     4.  รูปถายหนาตรง  ขนาด  3×4  เซนติเมตร  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดาํ  จํานวน  3  รูป 
 

4. วันและเวลาในการรับสมัคร 

   4.1 นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

         ประเภท รับสมัคร วันที่คัดเลือก/

วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 

รอบแรก

(70%) 

ประกาศผล 

รอบสอง

(100%) 

รายงานตัว

และมอบ

ตัว 

1. หองเรียนพิเศษสงเสริม

ความเปนเลิศดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  (2หองเรียน) 13-17 ม.ค.63 

08.30–16.30 น. 

(เฉพาะนักเรียน 

ร.ร. กาญจนาฯ) 

 

สอบขอเขียน 

26 ม.ค. 63 

09.00-15.30 น. 

(สอบ 4 รายวิชา) 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

5 ก.พ. 63 28  มี.ค. 63 

31 มี.ค. 63  

09.00-

12.00 น. 

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร  (3หองเรียน) 

3. แผนการเรียนศิลป-คํานวณ 

(1 หองเรียน) 

4. แผนการเรียนศิลปภาษา

(จีน/ญีปุ่น//อังกฤษ) 

(3 หองเรียน)  
 

 

หมายเหตุ การจัดแผนและหองเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

1.นําคะแนนจากผลการสอบ 4 กลุมสาระ(วทิย,คณิต,ไทยและอังกฤษ)เก็บคะแนน 50% 

2.นําคะแนน GPA ของ 5 ภาคเรียน คิด 20% 

3.นําคะแนนจากผลการสอบ O-NET  อีก 30% 

4.นําคะแนนจากขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 รวมกันเพื่อจัดแผนและหองเรียน 
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4.2 นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  และ นักเรียนทั่วไป 

ประเภท รับสมัคร 
วันท่ีคัดเลือก/วิธีการสอบ

คัดเลือก 
ประกาศผล 

รายงานตัวและ

มอบตัว 

รับสมัครท้ังนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และ นักเรียนโรงเรียนท่ัวไป 

18 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น. 

1. หองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอม (สสวท) 

22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 

นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน

ท้ังวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรต้ังแต 

3.00 และเฉล่ียทุกกลุมสาระต้ังแต 3.00 

8  มี.ค. 63  

09.00 - 15.00 น    สอบ

ขอเขียน  (สอบ 2  รายวิชา) 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

12 มี.ค. 63 

2. หองเรียนดนตรีไทย 22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 

นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 

 ไมตํ่ากวา 2.50 

8 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น.   

สอบขอเขียน (สอบ 4 รายวิชา) 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

    13.00 น.   สอบปฏิบัติ      

- ทดสอบการฟงและอานโนต

ดนตรี 

- ทดสอบปฏิบัติดานดนตรีไทย

หรือดนตรีสากล 

- สอบปฏิบัติเครื่องมืออยางนอย 

1 เครื่องมือ  

หมายเหตุ:สามารถเตรียมแฟม

สะสมผลงาน (Portfilio) ถามีมา

แสดงตอคณะกรรมการ 

รับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียนท่ัวไป 

3. หองเรียน

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 

นักเรียนมีผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน

ท้ังวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรต้ังแต 

2.75 และเฉล่ียทุกกลุมสาระต้ังแต 3.00 

8 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น.  สอบ

ขอเขียน (สอบ 4 รายวิชา) 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

14 มี.ค. 63 

 

5. การมอบตัว        

ประเภทหองเรียนพเิศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม(สสวท) หองเรียนดนตรีไทย และ

หองเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  มอบตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   

ประเภทหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร แผนการเรียนศิลป-คํานวณ และแผนการเรียนศิลปภาษา(จีน/ญี่ปุน//อังกฤษ) มอบตัวในวนัที่ 31 มีนาคม 

2563 เวลา  09.00-12.00  น.  ณ หอประชุมราชพฤกษ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี   
 

หมายเหตุ โดยตองนําผูปกครองมามอบตัวดวย  หากไมมามอบตัวตามวัน เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ ์



~ 5 ~ 

 

สิ่งที่ตองนํามาในวันมอบตัว 

  1. ปพ.1 ฉบับจริง  1 ฉบับ  และสําเนาปพ.1  จาํนวนอยางละ  1  ฉบับ  

2. ทะเบียนบานของนักเรียน  บดิาและ  มารดา  ฉบบัจริงและสาํเนา จาํนวนอยางละ 1  ฉบบั  

    (หากไมมีทะเบียนบานบิดา และมารดาตองนําเอกสารสตูิบตัรมาดวย) 

  4. รูปถายหนาตรงขนาด  ขนาด  3×4  เซนติเมตร  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  จํานวน  3  รูป 

  5. คาใชจายอ่ืน ๆ   

 

 

                       ประกาศ  ณ วันที่  15   มกราคม   พ.ศ. 2563 
 

                                                                     

   

                               (นายวิรัตน   เฉิดฉวีวรรณ) 

                         ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 

 

 

                                   (นายเผด็จ   โพธิ์อน) 

                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 




