๑

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
*******************************************************

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครอง
สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์
ของสังคมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจาและ ไป–กลับ
เพื่อให้การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนั กสวนกุ หลาบมัธยม) จึ งก าหนดแนวทางการรั บนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ า
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕
ถ.ศาลายา–บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๙ รั บ นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
๒. จานวนนักเรียนที่จะรับ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มีแนวทางการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนจานวนทั้งสิ้น ๑25 คน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
๒.๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๑๐ คน
๒.๒ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
รับนักเรียน จานวน ๓๐ คน
๒.๓ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program)
รับนักเรียน จานวน ๓๐ คน
๒.๔ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจานวน 55 คน โดยแยกตามประเภทแผนการเรียนดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๒๐ คน
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
รับนักเรียน จานวน ๒๐ คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
รับนักเรียน จานวน ๕ คน

๒
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

รับนักเรียน จานวน ๕ คน
รับนักเรียน จานวน ๕ คน

๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ ต่ากว่ า ๓.๐๐ และมีผลการเรีย นเฉลี่ย ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๑.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๒ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (โครงการเสริม สร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อ ม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ ต่ากว่ า ๓.๐๐ และมีผลการเรีย นเฉลี่ย ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ และกลุ่ มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๓ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า
๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ และผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า 2.5๐
๓.๓.๓ เป็นโสด
๓.๓.๔ รับนักเรียนไทย และชาวต่างชาติ
๓.๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

๓
๓.๓.๗ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
๓.๓.๘ นักเรียนต้องสามารถศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา
หมายเหตุ เงื่อนไขสาหรับการเรียนของนักเรียนในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการ
จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ( English Program)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีรายละเอียดดังนี้
๑. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และเรียนปรับพื้นฐาน
๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เป็นภาษาอัง กฤษในทุกรายวิชา ยกเว้ นในรายวิช า
ภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จะต้องเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
(ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) กับโรงเรียนทุกคน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
6 ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๔. ค่าบารุงการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็ บเงินบารุง การศึกษาของโรงเรีย น
จานวน 40,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ
๓.๔ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๔.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๓.๔.๒ นักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
สาหรับนักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนอื่น ๆ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓.๔.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๔.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๔.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๔.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน เมื่ อนักเรียนศึกษา
ในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๕ จะต้ องเข้ าร่ วมโครงการพั ฒนาการเรี ยนการสอนภาษาจี นที่ มี คุ ณภาพ
ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
ในภาคเรียนที่ 1 โดยผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดหลักสูตร
๓.๕ ประเภทนั กเรี ยนที่ มี เงื่ อ นไขพิ เศษ รั บนั กเรี ยนซึ่ ง เป็ น นั กเรี ยนที่ อยู่ ในอุ ปการะของ
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและวิธีการคัดเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการรั บนั กเรี ยนสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔
๔. หลักฐานในการรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
๔.๑ ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๒ ใบรับรองผลการเรี ยนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิท ยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๓ สาเนาใบรับรอง (ปพ.๗) ของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน
หรือใบสาเนา ปพ. ๑ (รับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีหลักฐานสมบูรณ์ตามที่กาหนด)
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จานวน ๑ ชุด โดยให้บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรี ยนเดิม หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา
ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ใช้สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสาหรับการสอบ)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุของการสมัครแต่ละประเภท
๕. กาหนดวันและเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
5.๑ ประเภทสอบคั ดเลือ กห้อ งเรี ยนพิเ ศษส่ งเสริมความเป็นเลิศด้ านวิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
วันที่คัดเลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
สอบคัดเลือกห้องเรียน 24-28 กุมภาพันธ์
2 มีนาคม 2561 11 มีนาคม 2561
16 มีนาคม
1 เมษายน
พิเศษส่งเสริมความเป็น 2561
(สอบข้อเขียน)
2561
2561
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
และคณิตศาสตร์
(รับจานวน ๑๐ คน)
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.๒ ประเภทสอบคั ดเลื อ ก ห้ อ งเรี ยนพิ เศษวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-SMTE)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2561

วันที่คัดเลือกและ
วิธีการคัดเลือก
11 มีนาคม 2561
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศผล
และรายงานตัว
16 มีนาคม
2561
เวลา 09.00 น.

สอบคัดเลือกห้องเรียน 24-28 กุมภาพันธ์
พิเศษวิทยาศาสตร์
2561
คณิตศาสตร์
เวลา 08.30-16.30 น.
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
(รับจานวน ๓๐ คน)
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ใช้ข้อสอบของ (พสวท.) – รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มอบตัว
1 เมษายน
2561
เวลา 09.00 น.

๕
5.3 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2561

วันที่คัดเลือกและ
ประกาศผล
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
ห้องเรียนพิเศษ
24-28 กุมภาพันธ์
10 มีนาคม 2561
16 มีนาคม
(English Program) 2561
(สอบสัมภาษณ์)
2561
(๓๐ คน)
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น.
11 มีนาคม 2561
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก รายวิชาภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) และคณิตศาสตร์

มอบตัว
1 เมษายน
2561
เวลา 09.00 น.

5.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2561

วันที่คัดเลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
สอบคัดเลือก
24-28 กุมภาพันธ์
11 มีนาคม 2561
16 มีนาคม
1 เมษายน
ห้องเรียนปกติ
2561
(สอบข้อเขียน)
2561
2561
(รับจานวน 55 คน) เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 24-28 กุมภาพันธ์
2 มีนาคม 2561 9 มีนาคม 2561
16 มีนาคม
1 เมษายน
2561
(สอบสัมภาษณ์)
2561
2561
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
11 มีนาคม 2561
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเหตุ
การรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว
ตามเวลาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) กาหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์
๖. การรับสมัคร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ให้มาสมัครได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามวัน
และเวลาที่กาหนดของแต่ละประเภท ดังตารางการรับสมัคร
นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถติดต่อ
รับใบสมั ครและระเบี ยบการได้ที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ ทยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั กสวนกุหลาบมั ธยม)
ณ อุทยานการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ed.

@fl"fi'a@u
tt®flisuufiau®fl5fl@uapfltl53un""@qrm"iaoufluflia@flVlis{i€Otlmng@uifiun3"iauoufl5tl£"

("3fl°i"Ufla"qVlaiuarusoou) mfi bctct Mti'fi' a: fl.fliaiEii -ui{flls fl.fll@lEll a.?!VI53J"ffla
3

a.uflfuca" ch©cho

Lvnuu

ae±i±±!±±aq

gauufitflisfifluiq"a"u@ tls3LflVlmsguflu~fl5ii@85ioa8iaufl"fl"uufl5

tM"s@ufi@tHd@i@iflSau-flsaiani5flatl¢fl$1®"ifia{©tls3mMlvi"8uts{i3aufl".@uifiiufl3Mui@-u

uflstlgou ("3fl®i"ufla"qvI@iu3uj6uou) "@amua"3` VI"wi@uflfiufiLtafl"'i Sflarufl"€@Sfied"flis
#fll#afl-w-€®*i-t|m-sa®-uflovffl[#afl,£qLengr,3j-u-@talffi-s{fl-~u-rfe3fl"-rm-gTuan-fr-a-tarf~flL-3S-tjL"8¢t~s{E`3an

tflutsiisau@gfl@uavI3`ii@3muflaVIS`w@msfl®flia@fli""ifinuim'@fitsfli?uufl"u@uifiiufli"ia-ouflgtl§ar

`.::.:,,===r::..:,::,:i;i:`=::i:..:;.=:i.:T=;:.:.:.i;;:.==::_;:=:T±::_:::.:_..=f..Lt.=..Lr_a_.=.i_a_i.`:.==L.;.a.:.i..:=`.i.:a:i:.:=,:.Lf`=...;_=*r..=_=_i.;.

("i8ffloi"uflaiuquaiuuu58Ou)

¢Mf
(fl?.isfiun@` iu"5fl°i5i)

tl536iufl"3fl5i"msafl"aflui"3ufi"u§iu
15¢is_gufli_q}ena++ftyfl5m_gi_a_aft,®5dgap

("53flo"uuna"nq"@iuifetl3j)

