
 

 

              ประกาศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
……………………………………………. 

               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต้ังอยู่เลขที ่ 209 หมู่ที ่3 ถนนสายพนมสารคาม –  
สนามชัยเขต  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทร. 0-3855-3884   ตั้งขึ้นตามโครงการ 
จัดตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน   
มหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี เป้าหมายของโรงเรียน คือ จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน 
ที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากร อาคารเรียน อาคารประกอบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจน 
วัสดุอุปกรณ์    เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ 
เป็นอย่างดีมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า มีคุณธรรม ประพฤติดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนนี้ คือ รับสมัครนักเรียนจากจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัด ได้แก่ 
นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี และ ตราด  เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง จ านวน 174 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งชายและหญิง จ านวน 168 คน  
ซ่ึงจะมีนักเรียนประจ าส่วนหนึ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2562  จ านวน  174 คน 
  1.1 ห้องเรียนปกติ 

1.1   โควตาทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัด            29    คน      
1.2   โควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา                      36    คน      
1.3   นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ต.เกาะขนุน)            14   คน  
1.4   นักเรียนมีความสามารถพิเศษ                       7   คน  
1.5   นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน                               5   คน  
1.6   สอบคัดเลือก                53    คน  

  รวม        144 คน 
           1.2 ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก จ านวน  30 คน 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1   โควตาทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ  8 จังหวัด 
       - นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ  8 จังหวัด 
  - มีผลการเรียนเป็นล าดับ 1 – 10 ของโรงเรียน 
  - มีความประพฤติดี 
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2.2   โควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   - มีผลการเรียนเป็นล าดับ 1 – 10 ของโรงเรียน 
  - มีความประพฤติดี 
2.3  นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ต.เกาะขนุน) 
  - นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่   
          กับ บดิา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจา้บ้าน  คือมีชือ่อยู่ในทะเบียนบา้น 
  - มีความประพฤติดี 
       หมายเหตุ  หากจ านวนนักเรียนที่สมัครมากกว่าจ านวนที่ก าหนดรับได้ โรงเรียนจะท าการ 
       คัดเลือกให้ได้จ านวนนักเรียนครบตามจ านวนที่ก าหนด 

 2.4  นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
                  - นักเรียนแต่ละคนสมัครความสามารถพิเศษได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น พร้อมแสดงหลักฐาน แฟ้ม 
                สะสมงาน  เกียรตบิตัร  วฒุิบัตรทีช่นะเลศิ ระดบัอ าเภอหรอืกลุม่โรงเรียนข้ึนไป 
                  - ด้านคอมพิวเตอร์ 
  - ด้านดนตรีไทย – สากล 
  - ด้านกีฬา , กรีฑา 
  - ด้านศิลปะ 
            2.5  นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  ซึ่งการ  
                  พิจารณาคัดเลอืกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรยีน  

 2.6 สอบคัดเลือก 
                  - ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ 
                    ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
                  - ไม่จ ากัดอายุ 

-  เป็นโสด 
                  -  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
                  -  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  

3. หลักฐานในการสมัครมีดังนี้ 
3.1   ใบสมัครของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
3.2   ส าเนา ปพ. 1 หรือใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        ปกีารศึกษา 2561 รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราโรงเรียน  
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3.3   ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
       ห้องเรยีนปกติ ผลการเรียนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระ 
       ไม่ต่ ากว่า 2.50   
3.4   ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
       ห้องเรยีนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ผลการเรยีนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.75 
       และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75   
3.5   ใบรับรองความความประพฤติออกให้โดยสถานศึกษา 
3.6    ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ- นามสกุล ของนักเรียนผู้สมัคร และของบิดามารดา โดยให้ 
        ผูป้กครองรับรองส าเนาเอกสาร 
3.7   ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาเอกสาร 

     3.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด า แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 
2

1
1  นิ้ว ไม่สวมหมวก  

             จ านวน 3  รูป 
 4.     การรับสมัครนักเรียน 

4.1  โควตาจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัด   สมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละ   
       จังหวัด 

      4.2  โควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา   สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
      4.3  นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา )   สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษก- 
                     วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
      4.4  นักเรียนมีความสามารถพิเศษ   สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
      4.5  นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน 
            ด าเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      4.6  สอบคัดเลือก สมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
 5.     การคัดเลือกนักเรียน 
         5.1  โควตาจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ  8 จังหวัด 

 ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนในวันที่  3 – 15   มกราคม  2562 

พิจารณาคัดเลือกในวันที่  18 มกราคม  2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ของส านักงาน  
       เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา พร้อมหลักฐานการรับสมัครนกัเรยีนท่ีไดร้ับการคัดเลอืกมาท่ีโรงเรียน  

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 31 มกราคม  2562 หากพ้นก าหนดเวลา 
ดังกล่าว ถือว่าจังหวัดนั้นสละสิทธิ์ 

 โรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้โควตาจังหวัด  ในวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2562 
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        5.2  โควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ 

ที่โรงเรียนก าหนด 
 ประกาศผลภายในวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2562 

         5.3  นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา ) 
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ 

ที่โรงเรียนก าหนด 
 ประกาศผลภายในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 

         5.4  นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการคัดเลือก ตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ 

ที่โรงเรียนก าหนด 
 ประกาศผลภายในวันที่   8   กุมภาพันธ์ 2562 

         5.5  นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน 
      ด าเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
         5.6  สอบคัดเลือก  

 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการรับสมัคร   ในวันที่  23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
สอบคัดเลือก ในวันที่ 9   มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
 รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่  17  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

6.  การรายงานตัวของนักเรียน 
นักเรียนโควตา 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการ , โควตาทุกอ าเภอในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา , นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ( ต. เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา )  , นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษ ให้มารายงานตัวที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  
ใน วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ประเภทโควตาจังหวัดใน  
เขตพ้ืนที่บริการ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแสดงด้วย หาก
ไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

  นักเรียนประเภทสอบคัดเลือก 
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ประกาศผล  ในวันที่  14  มีนาคม 2562 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่  

17 มีนาคม 2562  ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  เวลา 09.00  น. หากไม่มา
รายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
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 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
1. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2562   จ านวน   168 คน 
          -  ห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ รับสอบคัดเลือก จ านวน        108         คน 
 -  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 30   คน  

-  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก 
   จ านวน  30  คน 

 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีดังนี้ 
2.1   ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน  
        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561  หรือเทียบเท่า 
2.2    ไม่จ ากัดอายุ 
2.3    เป็นโสด 
2.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.5   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  

3. หลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
 3.1  ใบสมัครของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
 3.2  ส าเนา ปพ. 1 ต หรือใบรับรองตัวจริงของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ใน 

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561   รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา  
      และประทับตราโรงเรียน 
3.3  ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ห้องเรียนปกติผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.5    

           และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           คณติศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.50 รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และ  
           ประทับตราโรงเรียน 
     3.4  ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ส าหรับห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.75  และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75    รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา และ
ประทับตราโรงเรียน 
   3.5   ใบรับรองความความประพฤติออกให้โดยสถานศึกษา 
   3.6    ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ- นามสกุล ของนักเรียนผู้สมัคร และของบิดามารดา โดยให้ 
             ผูป้กครองรับรองส าเนาเอกสาร 
 3.7   ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาเอกสาร 

        3.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด า แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 
2

1
1  นิ้ว ไม่สวมหมวก  

                 จ านวน  3  รูป 
 
 
 
 
 
 

 



( 6 ) 
4.  การรับสมัครนักเรียน 

 รับสมัครที่อาคาร 1  ชั้น 1  ห้องประชุม 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
ตั้งแต่วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) 

 5.  การคัดเลือกนักเรียนและการรายงานตัว 
 สอบคัดเลือก วันที่ 10  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 – 16.30 น 
 ประกาศผลสอบสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

6.  มอบตัวของนักเรียน 
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 17  มีนาคม 2562 

ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา หากไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
 

                        ประกาศ ณ วันที่   26   ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
                        

                                                                                       (นายไชยสิทธ์ิ   ไพบูลย)์ 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั ฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ตารางก าหนดการรับสมัครนักเรียน   ม.1 , ม.4   ปีการศึกษา  2562 
1. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2562  จ านวน   174  คน 

       - ห้องเรียนปกติ รับจ านวน 144 คน  
1.1   โควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัด            29    คน      
1.2   โควตาทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา                         36    คน      
1.3   นักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน (ต.เกาะขนุน)             14   คน  
1.4   นักเรียนมีความสามารถพิเศษ                            7  คน 
1.5   นักเรียนผู้มีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าเรียน                               5 คน 
1.6   สอบคัดเลือก                53  คน  

                 -  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก  จ านวน  30  คน 
2. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2562  จ านวน   168 คน 

           -  ห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ รับสอบคัดเลือก  จ านวน    108    คน      
               -  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  รับสอบคัดเลือก   จ านวน  30  คน 
               -  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก   จ านวน  30  คน 

ระ
ดับ

 ประเภท รับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผลการ
คัดเลือก 

รายงานตัว 
ไม่เว้นวันหยุดราการ 

 
 
 
 
ม.1 

โควตาทุกจังหวัดในเขต พ้ืนท่ี
บริการ  8 จังหวัด 

3-15  ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 8 ก.พ. 2562 23-27 ก.พ. 2562 
 

โควตาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3-25   ม.ค. 2562 
 

5 ก.พ. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

8 ก.พ. 2562 23-27 ก.พ. 2562 
 

นักเรียนใน ต.เกาะขนุน  
 จ.ฉะเชิงเทรา 

3-25   ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

8 ก.พ. 2562 23-27 ก.พ. 2562 
 

ความสามารถพิเศษ  3-25   ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

8 ก.พ. 2562 23-27 ก.พ. 2562 
 

 
 
ม.1 
 
 
 
 
 
 

สอบคัดเลือกเข้า  ม.1 (รับจาก
นักเรียนท่ัวไป)สอบจัดชั้นเรียน  
ม.1(โควตาทุกประเภท) 

23-27 ก.พ. 2562 
 

9  มี.ค. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

สัมภาษณ์นักเรียนประจ า 
เวลา 13.00 – 16.30 น 

14  ม.ีค. 2562 
เวลา 09.00 น. 

 

 รายงานตัว 
และมอบตัว 

17  ม.ีค. 2562 
เวลา 09.00 น. 

ม.4 
 

สอบคัดเลือกเข้า ม.4 23-27 ก.พ. 2562 
 

10 ม.ีค. 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สัมภาษณ์นักเรียนประจ า 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

15 ม.ีค 2562 
เวลา 09.00 น. 

รายงานตัว 
และมอบตัว 

17  ม.ีค. 2562 
เวลา 09.00 น. 

 บุตรผู้มีอุปการะคุณ ด าเนินการหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายเหต ุ 
- โควตาทุกจังหวัดในเขต พ้ืนท่ีบริการ  8 จังหวัด สมัครและคัดเลือกโดยเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน 
- โควตาจังหวัดฉะเชิงเทรา , นักเรียนใน ต.เกาะขนุน สมัครที่โรงเรียนของตนเองโดยต้องมีผลการเรียนอันดับ 1- 10 ของโรงเรียน 
- โรงเรียนรวบรวมเอกสารส่งมาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่  25  มกราคม 2562  
- โควตาความสามารถพิเศษ ยื่นเอกสารการสมัครที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่   25 มกราคม 2562 
ติดต่อสอบถามที่   0-3855-3884 หรือ 089-6193877  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 



 


