ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2557
…………………………………………….
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 3 ถนนสายพนมสารคาม –สนามชัยเขต
ตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3850-2060 ตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน มหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี เป้าหมายของโรงเรียน คือ จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อม ทั้งใน
ด้านบุคลากร อาคารเรียน อาคารประกอบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดีมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา มีคุณธรรม
ประพฤติดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สาหรับการดาเนินงานของโรงเรียนนี้ คือ รับสมัครนักเรียนจากจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด ได้แก่
นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และ ตราด เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทั้งชายและหญิง จานวน 174 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งชายและหญิง จานวน 174 คน ซึ่งจะมีนักเรียนประจาส่วน
หนึ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1. จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2557 จานวน 144 คน
1.1 ห้องเรียนปกติ
1.1 โควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด
29
คน
1.2 โควตาทุกอาเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
36
คน
1.3 นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ต.เกาะขนุน)
14
คน
1.4 นักเรียนมี ความสามารถพิเศษ
7
คน
1.5 นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน
5
คน
1.6 สอบคัดเลือก
53
คน
1.2 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก จานวน 30 คน
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 โควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด
- นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด
- มีผลการเรียนเป็นลาดับ 1 – 10 ของโรงเรียน
- มีความประพฤติดี
2.2 โควตาทุกอาเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
- นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา
- มีผลการเรียนเป็นลาดับ 1 – 10 ของโรงเรียน
- มีความประพฤติดี

2.3 นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ต.เกาะขนุน)
- นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่
กับ บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- มีความประพฤติดี
หมายเหตุ หากจานวนนักเรียนที่สมัครมากกว่าจานวนที่กาหนดรับได้ โรงเรียนจะทาการ
คัดเลือกให้ได้จานวนนักเรียนครบตามจานวนที่กาหนด
2.4 นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
- นักเรียนแต่ละคนสมัครความสามารถพิเศษได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น พร้อมแสดงหลักฐาน แฟ้ม
สะสมงาน เกียรติบัตร วุฒิบัตรที่ชนะเลิศ ระดับอาเภอหรือกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป
- ด้านคอมพิวเตอร์
- ด้านดนตรีไทย – สากล
- ด้านกีฬา , กรีฑา
- ด้านศิลปะ
2.5 นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน
- ผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ซึ่งการ
พิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2.6 สอบคัดเลือก
- สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
- ไม่จากัดอายุ
- เป็นโสด
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. หลักฐานในการสมัครมีดังนี้
3.1 ใบสมัครของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
3.2 สาเนา ปพ. 1 หรือใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556 รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราโรงเรียน
3.3 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ห้องเรียนปกติ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระ
ไม่ต่ากว่า 2.50
3.4 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.0
และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 3.00
3.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ- นามสกุล ของนักเรียนผู้สมัคร และของบิดามารดา โดยให้
ผู้ปกครองรับรองสาเนาเอกสาร
3.6 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาเอกสาร
3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก
2

จานวน 3 รูป

4.

การรับสมัครนักเรียน
4.1 โควตาจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด สมัครที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัด
4.2 โควตาทุกอาเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
4.3 นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา ) สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
4.4 นักเรียนมีความสามารถพิเศษ สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
4.5 นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน
ดาเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 สอบคัดเลือก สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
5. การคัดเลือกนักเรียน
5.1 โควตาจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด
 ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนในวันที่ 7 – 10 มกราคม 2557
พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 17 มกราคม 2557
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมหลักฐานการรับสมัครนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาที่โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 หากพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าจังหวัดนั้นสละสิทธิ์
 โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตาจังหวัด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
5.2 โควตาทุกอาเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
 ประกาศผลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
5.3 นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา )
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
 ประกาศผลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
5.4 นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่
ที่โรงเรียนกาหนด
 ประกาศผลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
5.5 นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน
ดาเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.6 สอบคัดเลือก
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการรับสมัคร ในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
และสอบคัดเลือกและนาคะแนน O-net ยื่น ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
 ประกาศผลและรายงานตัว ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.
 มอบตัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.

6. การรายงานตัวของนักเรียน
โควตา
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ , โควตาทุกอาเภอในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา , นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา ) , นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษ ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ในวันที่20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ประเภทโควตาจังหวัดใน
เขตพื้นที่บริการ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแสดงด้วย หาก
ไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
สอบคัดเลือก
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวและมอบตัวที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทราวันที่
5 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2557 จานวน 174 คน
- สอบคัดเลือกทั้งหมด
144
คน
- ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก
จานวน 30 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
2.1 สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
2.2 ไม่จากัดอายุ
2.3 เป็นโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
3. หลักฐานในการสมัคร ดังนี้
3.1 ใบสมัครของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
3.2 สาเนา ปพ. 1 ต หรือใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา
และประทับตราโรงเรียน
3.3 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ห้องเรียนปกติผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5
และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 2.50 รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และ
ประทับตราโรงเรียน
3.4 ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.0 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 3.00
รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราโรงเรียน
3.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ- นามสกุล ของนักเรียนผู้สมัคร และของบิดามารดา โดยให้
ผู้ปกครองรับรองสาเนาเอกสาร

3.6 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาเอกสาร
3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก

ระดับ

2

จานวน 3 รูป
4. การรับสมัครนักเรียน
 รับสมัครที่อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุม 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
5. การคัดเลือกนักเรียนและการรายงานตัว
 สอบคัดเลือกและนาคะแนน O-Net ยื่น วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.
6. มอบตัวของนักเรียน
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ มอบตัว วันที่ 8 มีนาคม 2557
ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
7. ตารางกาหนดการ
ประเภท
รับสมัคร
การคัดเลือก
ประกาศผลการ
รายงานตัว
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คัดเลือก
โควตาทุกจังหวัดในเขต
พื้นที่บริการ 8 จังหวัด
โควตาจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 – 10 ม.ค. 2557

17 ม.ค. 2557

7 ก.พ. 2557

20 – 24 ก.พ. 2557

7 – 31 ม.ค. 2557

7 ก.พ. 2557

20 – 24 ก.พ. 2557

ม.1 นักเรียนใน ต.เกาะขนุน
จ.ฉะเชิงเทรา
ความสามารถพิเศษ

7 – 31 ม.ค. 2557

4 ก.พ. 2557
เวลา 09.00 น.
4 ก.พ. 2557
เวลา 13.00 น.
4 ก.พ. 2557
เวลา 13.00 น.

7 ก.พ. 2557

20 – 24 ก.พ. 2557

7 ก.พ. 2557

20 – 24 ก.พ. 2557

นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษฯ
สอบคัดเลือกเข้า ม.1
(รับจากนักเรียนทั่วไป)
สอบจัดชั้นเรียน ม.1
(โควตาทุกประเภท)
ม.4 สอบคัดเลือกเข้า ม.4

7 – 31 ม.ค. 2557

ดาเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 - 24 ก.พ. 2557

1 มี.ค 2557
เวลา 09.00-12.00 น.
สัมภาษณ์นักเรียน
ประจา
เวลา 13.00 – 16.30 น
20 – 24 ก.พ. 2557
2 มี.ค 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สัมภาษณ์นักเรียน
ประจา
เวลา 13.00 – 16.30 น.

5 มี.ค 2557
เวลา 09.00 น.

6 มี.ค 2557
เวลา 09.00 น.

รายงานตัว
5 มี.ค. 2557
มอบตัว
8 มี.ค. 2557
เวลา 09.00 น.
รายงานตัว
6 มี.ค. 2556
มอบตัว
8 มี.ค. 2556
เวลา 09.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(นายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

