
 

 

 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563 

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

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดตั้งข้ึนโดยวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และมุงเนนใหมีลักษณะ

เชนเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ และจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน มีความรูทางวิชาการ

เปนอยางดี มีความประพฤติ เปนที่พึ งประสงคของสังคม และสามารถดํารงตนอยู ในสังคมไดอยางมี คุณภาพ                 

รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจําและไป-กลับ เพื่อใหการรับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวยความ

เรียบรอย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุ รีจึงกําหนดแนวทางรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                    

ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

(1) จํานวนนักเรียนท่ีรับ จํานวนนักเรียน 461 คน โดยแยกประเภทการรับดังนี้ 

หองเรียนปกติจํานวน...324........คน 

  1.1 โควตา 8 จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ                            จํานวน  65  คน 

                           (ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ชยันาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงิหบุรี และ อางทอง) 

          1.2  โควตาทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี     จํานวน    81 คน 

         1.3  นักเรียนในพื้นที่บานใกลโรงเรียน                     จํานวน   32  คน 

          1.4  นักเรียนสอบคัดเลือก                      จํานวน 100  คน 

         1.5 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ                      จํานวน   23  คน 

  1.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ                             จํานวน   23  คน              

   หองเรียนพิเศษจํานวน 137 คน 

                  1.7 หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน  72 คน 

          1.8 หองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)               จํานวน  30  คน 

   1.9 หองเรียนดนตรีไทย             จํานวน  35  คน 
      

(2) คุณสมบัติพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แยกตามประเภทของการคัดเลือกดังนี้ 

      2.1  นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศ 

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

   2.1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ     

                หรือเทียบเทาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2562       

   2.1.2  มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา   

               2.50 และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 

         รวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไมต่ํากวา  2.50  

2.1.3  มีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 

         2.50  และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 

         รวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไมต่ํากวา  2.50  
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2.1.4  เปนโสด       

   2.1.5  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2.1.6  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 

   2.1.7  ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู 
 

    2.2  นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

   2.2.1  คุณสมบัติตามขอ 2.1.1-2.1.7 

   2.2.2  นักเรียนมีผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในชั้นประถมศึกษา 

         ปที่ 4 ไมต่ํากวา  3.00 และในชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไมต่ํากวา  3.00  

2.2.3  นักเรียนไมสามารถยายหองเรียนได ในชวง ม.1 - ม.3 

หมายเหตุ เงื่อนไขสําหรับการเรียนของนักเรียนประเภทหองเรียนพิเศษ Mini English Program  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นักเรียนจะตองเขาคายกิจกรรมปรับพื้นฐาน 

2. นักเรียนฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ และศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา 

3. นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรม Open House 

4. นักเรียนเขารวมกิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ 

5. คาบํารุงการศึกษา เปนไปตามเกณฑการเก็บเงนิบํารุงการศึกษา (จํานวน  20,050 บาท/คน/ภาคเรียนที่ 1 

และ 18,500บาท/คน/ภาคเรียนที่ 2) 

6. คาใชจายอ่ืนๆ 
 

2.3  นักเรียนที่สมัครในประเภทหองเรียนดนตรีไทย 

2.3.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

         เทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2562       

   2.3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ไมต่ํากวา  2.50  

   2.3.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ไมต่ํากวา  2.50  

2.3.4  เปนโสด       

   2.3.5  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   2.3.6  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 

   2.3.7  ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู  

2.3.8  มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถพื้นฐานดานดนตรีไทย  

   2.3.9  สามารถอานโนตดนตรีไทยข้ันพื้นฐานได 

   2.3.10  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  

   2.3.11 ผูปกครองสามารถสนับสนุนคาใชจายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในขณะที่ 

         ศึกษาอยูในโรงเรียน 

2.3.12 นักเรียนไมสามารถยายหองเรียนได ในชวง ม.1 - ม.3 
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(3) การรับสมัครและการสอบคัดเลือก 

      การรับสมัคร   

     การสมัครของนักเรียนแตละประเภทในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2563  

  3.1 นักเรียนที่สมัครในประเภทความสามารถพิเศษจํานวน 23 คน 

3.1.1  การรับสมัครใหนักเรียนที่มีความประสงคจะสมัครในประเภทดังกลาวมาทําการสมัคร

ดวยตนเอง  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

3.1 .2   รับ สมั ค รใน วัน ที่  3-5  กุ มภ าพั น ธ  2563    ณ  ห อ งป ระชุ ม แก วกาญ จนา                    

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  

3.1.3. สอบภาคปฏิบัติวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 และประกาศผลวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  

3.1.4 จํานวนนักเรียนที่จะไดรับคัดเลือกในประเภทความสามารถพิเศษตามที่โรงเรียนกําหนด 

         1. ศิลปะ        3  คน  

         2. นาฏศิลป         3  คน  

     3. วงโยธวาทิต       4  คน 

     4. กีฬา (วอลเลยบอล, เทเบลิเทนนสิ, แบดมินตนั, ฟุตบอลและกรีฑา)   13  คน 

3.1.5 รับสมัครตามเกณฑที่ กําหนดและคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติและเมื่อผาน

ภาคปฏิบัติแลว ตองมาสอบขอเขียนในวันที่ 7 มีนาคม 2563   ถาไมมาสอบถือวาสละสิทธิ์   (การสอบ

ภาคปฏิบัติในแตละความสามารถ นักเรียนตองนําอุปกรณ ชุดในการทดสอบ แฟมสะสมผลงาน,เกียรติ

บัตร ฯ และมาสอบดวยตนเอง) 
 

3.2  นักเรียนที่สมัครในประเภท 1.1-1.5 และ 1.7-1.9   

3.2.1  การรับสมัครใหนักเรียนที่มีความประสงคจะสมัครในประเภทดังกลาวมาทําการ 

สมัครดวยตนเอง  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

3.2.2  รับสมัครในวันที่  22-26 กุมภาพันธ 2563  (ไมเวนวันหยุดราชการ)  ณ หอประชุม- 

ราชพฤกษ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 นักเรียนที่สมัครประเภท 1.1 โควตา 8 จังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ  จํานวน  65  คน 

   1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  4  คน 

   2. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  4  คน 

   3. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  4  คน 

   4. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  4  คน 

   5. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3        4  คน 

   6. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4        4  คน 

   7. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   4  คน 

   8. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   4  คน 

   9. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยันาท   5  คน 

             10. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    5 คน 

             11. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  5 คน 
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   12. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   4  คน 

   13. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  4  คน 

   14. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี   4  คน 

   15. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง   6  คน 
 

 นักเรียนที่สมัครประเภท 1.2 โควตาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 เขต 

2  และเขต 3 (นักเรียนทุกโรงเรียนที่อยูใน สังกัดดังกลาว) จาํนวน  81  คน 

   1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1  28 คน 

   2. นักเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2  28 คน 

   3. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 3  25 คน 
 

 นักเรียนที่สมัครประเภท 1.3 นักเรียนในพ้ืนทีบ่านใกลโรงเรียน จํานวน  32  คน 

         1. นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษก  

วิทยาลัย  สุพรรณบุรีจํานวน  10 โรงเรียน ดังนี ้

1. โรงเรียนบานรางกะทุม    2. โรงเรียนวัดไผขวาง 

 3. โรงเรียนวัดคันทด    4. โรงเรียนวัดไผเกาะโพธิ์งาม 

 5. โรงเรียนวัดโคกโคเฒา    6. โรงเรียนบานดอนโพ 

 7. โรงเรียนดอนเจดียราษฎรบูรณะ   8. โรงเรียนวัดหนอสุวรรณ 

 9. โรงเรียนวัดดอนกลาง    10. โรงเรียนวัดดอนตาล 

2. นักเรียนตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ ทะเบียนบานอยูใน หมูที่ 1-6 

ตําบลไผขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยางนอย 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562      

หมายเหตุ นักเรียนที่เขาเกณฑขอ 1หรือขอ 2 สามารถสมัครประเภท 1.3 นักเรียนในพื้นที่บานใกลโรงเรียนได   
           

 นักเรียนที่มีความประสงคสมัครประเภท 1.5 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  นักเรียนตองผานการสมัครใน

ประเภทอ่ืนกอนจึงย่ืนความจํานงในกรณีน้ีได โดยนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษใหย่ืนแบบแสดงความ

จํานงพรอมเอกสารประกอบไดตั้งแต 22-26 กุมภาพันธ 2563 

เกณฑของการรับนักเรียนที่มีเงือ่นไขพิเศษดังน้ี(ตามประกาศ สพฐ. ป 2563) 

  1.นักเรียนที่อยูในอุปการะของผูบริจาคที่ดนิและสิ่งกอสรางเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ 

  ขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 

  2.นักเรียนที่เปนผูยากไรและดอยโอกาส 

  3.นักเรียนที่เปนบุตรผูเสียสละเพื่อชาติหรือผูประสบภัยพิบัตทิีต่องไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ 

  4.นักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ  
 

การสอบคัดเลือก 

นักเรียนทุกประเภท 1.1-1.9 จะดําเนินการสอบขอเขียนเพื่อคัดเลือกใน 5 รายวิชา ไดแก วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พรอมกัน เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ของวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สําหรับนักเรียนที่สมัครประเภทหอง(MEP) ตองสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ และหองเรียนดนตรีไทย

ตองสอบปฏิบัติ ในชวงบายตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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(4) หลักฐานการสมัคร 

 4.1 ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอรมการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

 4.2 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 และผลการ 

      เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการ 

      เรียนรูภาษาตางประเทศ (ใชแบบฟอรมตามทีโ่รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ  เทานั้น)                     

 4.3 สําเนาทะเบยีนบานของ  นักเรียน  บิดา  มารดาหรือ ผูปกครอง จํานวน 1 ชุด โดยใหผูปกครอง                   

                       ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (นักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในพื้นที่บานใกลโรงเรียนตองนํา 

                       ทะเบียนบานมาแสดงใหคณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบดวย) 

                  4.4 รูปถายหนาตรง ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1 นิ้วคร่ึง) ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา จํานวน 3 รูป 

                   4.5 นักเรียนตองมาสมัครดวยตนเองและแตงเคร่ืองแบบนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

(5) สถานที่รับสมัคร   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผขวาง  อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี  ตามวัน- 

เวลา ที่กําหนดของแตละประเภท ดังตารางการรับสมัคร และสําหรับนักเรียนที่  จะสมัครเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 สามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการรับสมัครไดที่เว็บไซตของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

(www .kpsp.ac.th ไดตั้งแตวันที่ 15  มกราคม 2563) 
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(6) วันและเวลาที่รับสมัคร 

 

 

 

ประเภท รับสมัคร วิธีการคัด ประกาศผล สอบขอเขียน ประกาศผล 
รายงานตัว

และมอบตัว 
หมายเหตุ 

1.ความสามารถ

พิเศษ 
3-5 ก.พ. 63 

08.30–16.30 น. 

11 ก.พ. 63 

09.00 น. 

สอบปฏิบัติ  

14 ก.พ. 63 

ทุกประเภทสอบ

ขอเขียน 

7 มี.ค.63 

09.00-12.00 น. 

 

 

13 มี.ค.63 

15 มี.ค.63 

09.00-

12.00 น. 

 

 

 

สอบขอเขียน 

5 กลุมสาระฯ 

1.วิทยาศาสตร 

2. คณิตศาสตร 

3. ภาษาไทย 

4. ภาษาอังกฤษ 

5. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 

2.บานใกลโรงเรียน 

22-26 ก.พ. 63 

08.30–16.30 น. 

- - 

3.โควตาในจังหวัด

เขตพ้ืนท่ีบริการ 

 

- 

 

- 

4.โควตาจังหวัด

สุพรรณบุร(ีเขต 

1,2,3) 

- - 

5.สอบคัดเลือก - - 

6.หองพิเศษสงเสรมิ

ความเปนเลิศฯ 

(แกวกาญจนา) 

- - 

11 มี.ค.63 

 

7.หองMini English 

Program(MEP) 

 

 

 

- - 7 มี.ค. 63   

09.00-12.00 น.    

  สอบขอเขียน 

13.00 น.  

สอบสัมภาษณ

ภาษาอังกฤษ 

8. หองเรียนดนตรี

ไทย 

- - 7 มี.ค. 63   

09.00-12.00 น. 

สอบขอเขียน 

     13.00 น.           

    สอบปฏิบัต ิ

- ทดสอบการฟง

และอานโนต

ดนตรี 

- ทดสอบปฏิบัติ

ดานดนตรีไทย

หรือดนตรีสากล 

สอบขอเขียน 

4 กลุมสาระฯ 

1.วิทยาศาสตร 

2. คณิตศาสตร 

3. ภาษาไทย 

4. ภาษาอังกฤษ 
 

สอบปฏิบัติ 

เครื่องมืออยางนอย 

1 เครื่องมือ (ตาม

แผนสาขาวิชาดนตรี

ท่ีเปดสอน) 
 

หมายเหตุ 

นักเรียนสามารถ

เตรียมแฟมสะสม

ผลงาน (Portfilio) 

ถามีมาแสดงตอ

คณะกรรมการ 
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ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

 

หมายเหตุ  รายการที่ 1    รับสมัครที่หองแกวกาญจนา 

              รายการที่ 2-8 รับสมัครที่หอประชุมราชพฤกษ  

    รายการที่ 9    รับเอกสารที่ หองวิชาการ 

ดาวนโหลด ใบสมัครและระเบยีบการไดที่ เวบ็ไซตโรงเรียน www.kpsp.ac.th 
 

(7) การมอบตัว 

 นักเรียนทุกประเภทมามอบตัว ที่หอประชุมราชพฤกษโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ในวันที่ 15 

มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยตองนําผูปกครองมาดวย หากไมมามอบตัวตามวัน เวลาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ 
  

สิ่งที่ตองนํามาในวันมอบตัว 

1. ปพ 1 นักเรียนที่จบการศึกษาปการศึกษา 2562 ที่มีวันจบการศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบบั และถายเอกสาร      

1  ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย   

• กรณี ปพ.1 ฉบับจริง ที่มีวนัจบการศึกษา ไมสามารถนาํมายืน่ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได ใหนํา

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมยืนยนั และนํา ปพ.1 ฉบับจริงและถายเอกสาร มายื่นใหเจาหนาที่ 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ 

2. สําเนาทะเบียนบาน ที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ บิดาและ มารดาของนักเรียนอยางละ 1 ฉบับ  ฉบบัจริง  และถาย

เอกสารอยางละ 1  ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย   

 กรณีไมมีสําเนาทะเบียนบานของบิดาหรือมารดา ใหนาํสูตบิัตร และถายเอกสาร จํานวน 1 ฉบบั 

3. รูปถายหนาตรงขนาด  3 x  4 เซนติเมตร  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดาํ  จํานวน 1 รูป 

4. นักเรียนแตงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมใหเรียบรอย 

5. คาใชจายอ่ืนๆ  
 

             ประกาศ  ณ วันที่   15   มกราคม   พ.ศ. 2563 

 
 

                                   (นายวิรัตน    เฉิดฉวีวรรณ) 

                               ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 

 
                (นายเผดจ็   โพธิ์อน) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ 

ประเภท 
ย่ืนความจํานงพรอม

แนบเอกสารประกอบ 

ประกาศผูมีสิทธิ ์

สอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

9.เง่ือนไขพิเศษ 
22 - 26 ก.พ. 63 

08.30 – 16.30 น. 
1 มี.ค. 63 

7 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น. 

สอบขอเขียน 

13.00 น.   สอบสัมภาษณ 

13 มี.ค. 63 
15 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น. 




