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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
*********************************************************************

โรงเรี ย นกาญจนาภิ เษกวิ ทยาลั ย นครปฐม (พระต าหนัก สวนกุ ห ลาบมัธ ยม) จัด ตั้ง ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์
ทรงครองสิริ ร าชสมบั ติครบ ๕๐ ปี และมุ่งเน้นให้ มีลั กษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลั ย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการเป็นอย่างดี
มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียน
สหศึกษาประเภทประจา และไป–กลับ เพื่อให้การรับนักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อ ย โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) จึ ง ก าหนด
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตั้งอยู่ที่ ๒๙๙ หมู่ที่
๕ ถนนศาลายา–บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ สั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั 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
สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
๒. จานวนนักเรียนที่จะรับ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
มีแนวทางการรั บ นักเรี ยนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร ะดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนจานวนทั้งสิ้น ๙๕ คน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
๒.๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๑๐ คน
๒.๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้า ง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
รับนักเรียน จานวน ๓๐ คน

๒
๒.๓ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจานวน ๕๕ คน โดยแยกตามประเภทแผนการเรียนดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๒๐ คน
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
รับนักเรียน จานวน ๒๐ คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
รับนักเรียน จานวน ๕ คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน รับนักเรียน จานวน ๕ คน
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
รับนักเรียน จานวน ๕ คน
หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน เมื่อนักเรียนศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะต้องสามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คุณหมิง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยผู้ปกครองสามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดหลักสูตร
๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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 (โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๓
๓.๒.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๒.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๓ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๓.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า
๓.๓.๒ นักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผล
การเรียนเฉลี่ยรวมในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการ
เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชา
พื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
สาหรับนักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนอื่น ๆ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓.๓.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๓.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๔ ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทา
คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและวิธีการคัดเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔. หลักฐานในการรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
๔.๑ ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๒ ใบรั บรองผลการเรี ยนตามแบบฟอร์ม ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๓ ใบรับรอง (ปพ.๗) ของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน
หรือใบสาเนา ปพ. ๑ (รับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีหลักฐานสมบูรณ์ตามที่กาหนด)
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จานวน ๑ ชุด โดยให้
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนา

๔
๔.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา
ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ใช้สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสาหรับการสอบ)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุของการสมัครแต่ละประเภท
๕. กาหนดวันและเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

สอบคัดเลือกห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(รับจานวน ๑๐ คน)

๒๐–๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๖ ก.พ.
๒๕๖๐

วันที่คัดเลือกและ
วิธีคัดเลือก
๕ มี.ค. ๒๕๖๐
(สอบข้อเขียน
ภาคเช้า)
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๑.๑๐ น.
(สอบข้อเขียน
ภาคบ่าย)
เวลา ๑๒.๑๐ –
๑๕.๓๐ น.

ประกาศผล
และ
รายงานตัว
๑๐ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.

มอบตัว
๑๙ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๐๐ น.

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

สอบคัดเลือกห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
(รับจานวน ๓๐ คน)

๒๐–๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๖ ก.พ.
๒๕๖๐

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ใช้ข้อสอบของ (พสวท.)

วันที่คัดเลือกและ
วิธีคัดเลือก
๕ มี.ค. ๒๕๖๐
(สอบข้อเขียน
ภาคเช้า)
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๑.๑๐ น.
(สอบข้อเขียน
ภาคบ่าย)
เวลา ๑๒.๑๐ –
๑๕.๓๐ น.

ประกาศผล
และ
รายงานตัว
๑๐ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.

มอบตัว
๑๙ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๐๐ น.

๕
ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๖ ก.พ.
๒๕๖๐

สอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ
(รับจานวน ๕๕ คน)

๒๐–๒๔ ก.พ.
๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

๒๐ –๒๔ ก.พ.
๒๖ ก.พ.
๒๕๖๐
๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่คัดเลือกและ
วิธีคัดเลือก
๕ มี.ค. ๒๕๖๐
(สอบข้อเขียน
ภาคเช้า)
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๑.๑๐ น.
(สอบข้อเขียน
ภาคบ่าย)
เวลา ๑๒.๑๐ –
๑๕.๓๐ น.
๓ มี.ค. ๒๕๖๐
(สอบสัมภาษณ์)
เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น.
และ
๕ มี.ค. ๒๕๖๐
(สอบข้อเขียน
ภาคเช้า)
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๑.๑๐ น.
(สอบข้อเขียน
ภาคบ่าย)
เวลา ๑๒.๑๐ –
๑๕.๓๐ น.

ประกาศผล
และ
รายงานตัว
๑๐ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.

๑๙ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๐๐ น.

๑๐ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.

๑๙ มี.ค.
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๐๐ น.

มอบตัว

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเหตุ การรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่มารายงานตัว
และมอบตัวตามเวลาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) กาหนดไว้
ถือว่า สละสิทธิ์

๖
๖. การรับสมัคร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ให้มาสมัครได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามวัน
และเวลาที่กาหนดของแต่ละประเภท ดังตารางการรับสมัคร
นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สามารถ
ติดต่อรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มั ธ ยม) ณ ส านั กงานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละอุ ทยานการศึ กษา ได้ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๗ มกราคม ถึ ง วั น ที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
๗. สถานที่สอบ
นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รต้ อ งเข้ า ท าการสอบคั ด เลื อ กที่ โ รงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนศาลายา – บางภาษี ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เท่านั้น
หมายเหตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ขอสงวนสิทธิ์ หากพบหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครหรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการสอบคัดเลือกไม่มี
คุณสมบัติตรงกับประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะถอนสิทธิ์และตัดสิทธิ์ ผล
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)ถือ
เป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนพดล เด่นดวง)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

(ดร.วรศักดิ์ วัชรกาธร)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

