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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
*******************************************************

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช เนื่ องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงครอง
สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์
ของสังคมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจาและ ไป–กลับ
เพื่อให้การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต าหนั กสวนกุหลาบมั ธยม) จึงก าหนดแนวทางการรับนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ประจ า
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มีแนวทางการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รวมจานวนนักเรียนที่รับทั้งสิ้น ๔๘๖ คน แบ่งตามประเภท
ได้ดังนี้
๒.๑ ห้ องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับนักเรียน
จานวน ๗๒ คน
๒.๒ ห้ องเรียนพิ เศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ น
ภาษาอังกฤษ (English Program) รับนักเรียนจานวน ๙๐ คน
๒.๓ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจานวน ๓๒๔ คน
๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามประเภทของการคัดเลือก ดังนี้
๓.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า

๒
๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ ต่ ากว่า ๓.๕๐ และมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ แ ละกลุ่ ม สาระการเรียนรู้
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 นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๗๕ และมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (เฉพาะรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ เป็นโสด
๓.๒.๔ รับนักเรียนไทย และชาวต่างชาติ
๓.๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๒.๗ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
๓.๒.๘ นักเรียนต้องสามารถศึกษาดูงานต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
หมายเหตุ เงื ่อ นไขส าหรับ การเรีย นของนัก เรีย นในประเภทห้อ งเรีย นพิเ ศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. นักเรียน English Program ทุกคนจะต้องเรียนปรับพื้นฐาน
๒. เรีย นโดยใช้สื่ อเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว้นในรายวิช าภาษาไทยและ
สังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
๓. นั ก เรี ย น English Program ทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ
(English Camp) ในประเทศกับทางโรงเรียนทุกปีการศึกษา (ม.๑-ม.๓) ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๔. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จะต้องเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
(ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) กับโรงเรียนทุกคน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๕. ค่ าบ ารุ งการศึ ก ษาเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ เงิน บ ารุ งการศึ ก ษา จ านวน
๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน

๓
๓.๓ นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รในประเภทห้ อ งเรี ย นปกติ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
๓.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึ กษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
หมายเหตุ ยกเว้นนักเรียนที่สมัครในประเภทโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ดูรายละเอียดในข้อ ๔.๓.๓ รายละเอียดประเภทการรับสมัคร
๓.๓.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๓.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๔. ประเภทของการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
การรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ของโรงเรี ย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนั ก สวนกุห ลาบมัธ ยม) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีรายละเอียดและสัดส่ว นการรับ นักเรียน
แต่ละประเภท ดังนี้
๔.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนั กสวนกุห ลาบมัธยม) ในประเภทห้ องเรียนพิ เศษส่ งเสริมความเป็น เลิศด้านวิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมจานวนนักเรียนที่รับทั้งสิ้น ๗๒ คน คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือก
หมายเหตุ คั ด เลื อ กด้ ว ยการสอบคั ด เลื อ กโดยนั ก เรี ย นที่ ส มั ค รจะต้ อ งสอบใน
๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามตารางกาหนดการสอบ
๔.๒ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนั กสวนกุห ลาบมัธยม) ในประเภทห้ องเรียนพิ เศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รวมจานวนนักเรียนที่รับทั้งสิ้น ๙๐ คน คัดเลือก
ด้วยการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (ผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมนักเรียน)
๔.๓ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในประเภทห้องเรียนปกติ รับนักเรียน ๔ ประเภท รวมจานวนนักเรียนที่
รับทั้งสิ้น ๓๒๔ คน โดยมีรายละเอียดและการกาหนดสัดส่วนของแต่ละประเภท ดังนี้

๔
๔.๓.๑ ประเภทบุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจานวน ๙๗ คน
รั บ นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นพระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบ บุ ต รข้ า ราชบริ พ าร
บุตรข้าราชการครูและลู กจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
บุตรทหารที่กาลังปฏิบัติราชการเป็ นประจาที่ชายแดน และบุตรตารวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กาลั ง
ปฏิบัตริ าชการเป็นประจาที่ชายแดน (คัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์และการสอบคัดเลือก)
๔.๓.๒ ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน รับนักเรียนจานวน ๓๒ คน
นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกับบิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย หรือ
ผู้ ป กครองตามกฎหมายอย่ างน้ อ ยเป็ น เวลา ๒ ปี ในอ าเภอพุ ท ธมณฑล จั งหวัด นครปฐม (นั บ ถึ งวัน ที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยการสมั ครต้องน าทะเบี ยนบ้ าน (ฉบั บจริง) มาแสดงต่ อเจ้าหน้ าที่ รับสมัค ร
(คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือก)
๔.๓.๓ ประเภทโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ
รับนักเรียนจานวน ๔๙ คน
โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เขตพื้นที่บริการ โดยมีสัดส่วนจานวนการรับนักเรียนแยกเป็นแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ เขต ๒
รับจานวน ๑๕ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และ เขต ๒
รับจานวน ๘ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
รับจานวน ๘ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รับจานวน ๘ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และ เขต ๒
รับจานวน ๒ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และ เขต ๒ รับจานวน ๒ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
รับจานวน ๒ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และ เขต ๒
รับจานวน ๒ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และ เขต ๒ รับจานวน ๒ คน
คุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ ๔ และชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และมีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๓. เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๗. การรับสมัครให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครในประเภทดังกล่าวมาทาการสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

๕
หมายเหตุ วิธีการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่
บริการใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยวันและเวลาเป็นไปตามกาหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกจะต้องมีคะแนนจากการสอบคัดเลือกไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสมัครสอบทั้งหมด
๔.๓.๔ ประเภทสอบคัดเลือกและความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา รับนักเรียนจานวน ๑๔๖ คน
โดยแบ่ งเป็ น การรั บ นั ก เรีย นประเภทสอบคั ด เลื อ กประเภทห้ อ งเรีย นปกติ
รับนักเรียนจานวน ๑๓๘ คน รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จานวน ๔ คน
และรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จานวน ๔ คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเลือกสมัครประเภท
ความสามารถพิ เศษได้ เพี ย ง ๑ อย่ างเท่ านั้น โดยจะต้ องระบุ ป ระเภทความสามารถพิ เศษให้ ชัด เจนตาม
คุณสมบัติเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
 ด้านศิลปะ (การวาดภาพ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าที่ ๓) และนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาขึ้นไป
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- นาสาเนาเอกสารหลักฐานผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จานวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิ บัตร หรือถ้วยรางวัล ที่ได้รับรางวัล โดยให้นา
เอกสารและหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ
 ด้านดนตรีสากล รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในเครื่องดนตรี โดยนักเรียนสามารถ
เลือกประเภทเครื่องดนตรีที่ต้องการสมัครได้คนละ ๑ ประเภทเท่านั้น ดังนี้ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน
บาริโทน ยูโฟเนียม ทูบา ปิคโคโล ฟลุต คลาริเน็ต เปอร์คัสชัน ฮอร์น และอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าที่ ๓) และนักเรียน
ที่สมัครจะต้องเป็นนักดนตรีของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
หลักฐานประกอบการสมัคร
- นาสาเนาเอกสารหลักฐานผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จานวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรือเอกสารที่นักเรียนได้รับ
หรือแสดงว่านักเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนตามชนิดและประเภทเครื่องดนตรีที่สมัครโดยให้นาเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ
 ด้านดนตรีไทย รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิม หรือขับร้อง
เพลงไทยลู ก ทุ่ ง หรื อ ขั บ ร้ อ งเพลงไทย – สากล หรื อ มี ค วามสามารถด้ านการบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ไทย
เลือก ๑ ประเภท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าที่ ๓) และนักเรียน
ที่สมัครจะต้องเป็นนักดนตรีของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่

๖
หลักฐานประกอบการสมัคร
- นาสาเนาเอกสารหลักฐานผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จานวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรือเอกสารที่นักเรียนได้รับ
หรือแสดงว่านักเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนตามชนิดและประเภทเครื่องดนตรีที่สมัคร โดยให้นาเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ
 ด้านนาฏศิลป์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าที่ 2) และนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยภายนอกโรงเรียน
หลักฐานประกอบการสมัคร
- นาสาเนาเอกสารหลักฐานผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จานวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารที่นักเรียนได้รับหรือแสดงว่า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน โดยให้นาเอกสารและหลักฐานดังกล่าวมาแสดงในวันสมัครและ
วันสอบภาคปฏิบัติ
หมายเหตุ คัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและ
การสอบคัดเลือก
 ด้ า นกี ฬ า รั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารพิ เศษทางด้ า นกี ฬ า โดยนั ก เรีย นสามารถเลื อ ก
ประเภทกีฬาที่ต้องการสมัครได้ คนละ ๑ ประเภทเท่านั้น ดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
เซปัคตะกร้อ กรีฑา เทเบิลเทนนิส แบดมินตันและกอล์ฟ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าที่ 2) และนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และรายการสาคัญต่าง ๆ
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- นาสาเนาเอกสารหลักฐานผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จานวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงสาเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร เหรียญรางวัล หรือถ้วยรางวัลที่ได้รับ
โดยให้นาเอกสารและหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสมัครและวันสอบภาคปฏิบัติ
หมายเหตุ คัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและ
การสอบคัดเลือก
๔.๔ ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทา
คุณ ประโยชน์ ให้ กั บ โรงเรี ย นอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และวิธีก ารคั ด เลื อ กด้ว ยการตรวจสอบคุณ สมบั ติ แ ละสอบ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗

๕. หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัคร ดังนี้
๕.๑ ใบสมัครของนั กเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๕.๒ ใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๕.๓ ส าเนาใบรั บ รอง (ปพ.๗) ของโรงเรีย นเดิ ม ที่ แ สดงว่ าก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีน ายทะเบียนและหั ว หน้ าสถานศึกษาลงนามรับ รองและ
ประทับตราของโรงเรียน หรือใบสาเนา ปพ.๑ (รับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีหลักฐานสมบูรณ์ตามที่กาหนด)
๕.๔ ส าเนาทะเบี ย นบ้ านผู้ ส มัค ร และของบิดา มารดา หรือผู้ ปกครอง จานวน ๑ ชุ ด
โดยให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (นักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียนต้องนา
ทะเบียนบ้านมาแสดงให้คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบด้วย)
๕.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา
ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ใช้สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสาหรับการสอบ)
๕.๖ หลักฐานอื่นๆ ตามที่ระบุของการสมัครแต่ละประเภท เช่น แฟ้ม,ภาพถ่าย เป็นต้น
๖. กาหนดวันและเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๖.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม 2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2 มีนาคม 2562 ๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
ความเป็นเลิศด้าน
2562
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
วิทยาศาสตร์และ
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
คณิตศาสตร์ (๗๒ คน)
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2562

วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
ห้องเรียนพิเศษ
2๓-2๗ กุมภาพันธ์
๙ มีนาคม 2562
1๓ มีนาคม
๑๖ มีนาคม
(English Program) 2562
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
(๙๐ คน)
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
1๐ มีนาคม 2562
(สอบสัมภาษณ์)
เวลา 08.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (ผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมนักเรียน)

๘
๖.๓ ประเภทห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

๑. บุตรข้าราชบริพารฯ 2๓-2๗ กุมภาพันธ์
(รับ ๙๗ คน)
2562
เวลา 08.30-16.30 น.

๒. นักเรียนในพื้นที่
ใกล้โรงเรียน
(รับ ๓๒ คน)
๓. โควตาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ฯ
(รับ ๔๙ คน)
๔. สอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ
(รับ ๑๓๘ คน)
5. ความสามารถพิเศษ
(รับ ๘ คน)

2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.
2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.
2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.
2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.

6. เงื่อนไขพิเศษ

2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อ
วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วิธีคดั เลือก
และรายงานตัว
2 มีนาคม 2562 ๘ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบสัมภาษณ์)
2562
2562
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
๙ มีนาคม 2562
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
2 มีนาคม 2562 ๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
2 มีนาคม 2562 ๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
2 มีนาคม 2562 ๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
2 มีนาคม 2562 ๘ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบปฏิบัต)ิ
2562
2562
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
๙ มีนาคม 2562
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
2 มีนาคม 2562 ๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
3๐ มีนาคม
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
๑๒ มีนาคม 2562
(สอบสัมภาษณ์)
เวลา 08.30 น.
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชา

หมายเหตุ
นักเรียนได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทบุตรข้าราช
บริพารฯ นักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน (ในอาเภอพุทธมณฑล) นักเรียนโควตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษฯ และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมาสอบข้อเขียน ๙ มีนาคม
2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. พร้อมกับนักเรียนที่สมัครประเภทอื่น ๆ การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนทุกประเภท ผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามเวลาที่กาหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์

๙

๗. การรับสมัคร
นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกประเภทให้มา
สมัครได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามวัน - เวลาที่
ก าหนดของแต่ ล ะประเภท ดั งตารางการรั บ สมั ค ร และส าหรับ นั ก เรีย นที่ จ ะสมั ค รเข้ าเรีย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้
ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ อุทยานการศึกษา ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
๘. สถานที่สอบ
นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภทต้องเข้าสอบคัดเลือกที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถ.ศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๗๓๑๗๐ เท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครควรศึกษาคุณสมบัติ ประเภทการรับสมัครและรายละเอียดของการสมัคร
ให้ รอบคอบ เนื่องจากผู้สมั ครสามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิทยาลั ย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมั ธยม) ขอสงวนสิ ทธิ์ หากพบหลั กฐาน
ที่แสดงว่าผู้สมัครหรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือผ่านการสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศการรับสมัคร
นักเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะถอนสิทธิ์และตัดสิ ทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

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

