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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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 4 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 ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนจานวนทั้งสิ้น ๓๘๔ คน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
๒.๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๓๖ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๒๖ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๑๐ คน)
๒.๒ ห้ อ งเรี ย นพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
รับนักเรียนใหม่ จานวน ๓๐ คน
๒.๓ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) แผนการเรียน Math – English
รับนักเรียน จานวน ๓๐ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๒๐ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๑๐ คน)

๒
๒.๔ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจานวน ๒๘๘ คน โดยแยกตามประเภทแผนการเรียนดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับนักเรียน จานวน ๗๒ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๕๒ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๒๐ คน)
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
รับนักเรียน จานวน ๗๒ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๕๒ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๒๐ คน)
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
รับนักเรียน จานวน ๓๖ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๓๑ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๕ คน)
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน รับนักเรียน จานวน ๓๖ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๓๑ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๕ คน )
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
รับนักเรียน จานวน ๗๒ คน
(นักเรียนชั้น ม.๓ เดิม จานวน ๓๖ คน นักเรียนใหม่ จานวน ๓๖ คน)
๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีผ ลการเรียนเฉลี่ ยรวม ๕ ภาคเรีย น (ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓) ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ และมีผ ลการเรียนเฉลี่ย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
(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 คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีผ ลการเรียนเฉลี่ ยรวม ๕ ภาคเรีย น (ชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๓) ไม่ต่ากว่า
๓.๐๐ และมีผ ลการเรียนเฉลี่ย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
(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
๓.๓ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๓.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
และผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน) ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๓.๓ เป็นโสด
๓.๓.๔ รับนักเรียนไทย และชาวต่างชาติ
๓.๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
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. 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.๔-ม.๖) ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๔. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จะต้องเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
(ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) กับโรงเรียนทุกคน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖
ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๕. ค่ าบ ารุ งการศึ ก ษาเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ เงิน บ ารุ งการศึ ก ษา จ านวน
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๓.๔ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๔.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๔.๒ นักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ ยรวม ๕ ภาคเรี ยน (ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ – ๓) ไม่ ต่ากว่า ๓.๐๐ และมี ผลการเรียนรายวิชาในกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
สาหรั บ นั ก เรี ย นที่ เลื อ กสมั ค รในแผนการเรี ย นอื่น ๆ ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวม
๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓.๔.๓ เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจาตัวประชาชน
๓.๔.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๔
๓.๔.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓.๔.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
หมายเหตุ นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ - จีน เมื่อนักเรียนศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะต้องสามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณหมิง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ในภาคเรียนที่ ๑ โดยผู้ปกครองสามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดหลักสูตร
๓.๕ ประเภทนั กเรี ยนที่ มี เงื่ อนไขพิ เศษ รั บ นั กเรี ยนซึ่ งเป็ น นั ก เรี ยนที่ อ ยู่ ในอุ ป การะของ
ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและวิธีการคัดเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการรับนั กเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศการรับนั กเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการรับนั กเรียนสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔. หลักฐานในการรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
๔.๑ ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๒ ใบรั บ รองผลการเรี ยนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
๔.๓ สาเนาใบรับรอง (ปพ.๗) ของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน
หรือใบสาเนา ปพ. ๑ (รับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีหลักฐานสมบูรณ์ตามที่กาหนด)
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จานวน ๑ ชุด โดยให้บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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
5.๑ ประเภทสอบคั ด เลือ กห้ องเรี ยนพิ เศษส่ งเสริม ความเป็ น เลิศ ด้า นวิท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
สอบคัดเลือกห้องเรียน 2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2 มีนาคม 2562 1๐ มีนาคม 2562
1๕ มีนาคม
๓1 มีนาคม
พิเศษส่งเสริมความเป็น 2562
(สอบข้อเขียน)
2562
2562
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
และคณิตศาสตร์
(รับนักเรียนใหม่
จานวน ๑๐ คน)
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕
5.๒ ประเภทสอบคั ด เลื อก ห้ องเรี ยนพิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-SMTE)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2562

วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
สอบคัดเลือกห้องเรียน 2๓-2๗ กุมภาพันธ์
๙ มีนาคม 2562
1๕ มีนาคม
๓1 มีนาคม
พิเศษวิทยาศาสตร์
2562
(สอบสัมภาษณ์วัดแวว
2562
2562
คณิตศาสตร์
เวลา 08.30-16.30 น.
ความสามารถทาง
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์)
(รับนักเรียนใหม่
เวลา 08.30 น.
จานวน ๓๐ คน)
1๐ มีนาคม 2562
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ใช้ข้อสอบของ (พสวท.) – รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

5.3 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2562

วันที่คดั เลือกและ
ประกาศผล
มอบตัว
วิธีการคัดเลือก
และรายงานตัว
ห้องเรียนพิเศษ
2๓-2๗ กุมภาพันธ์
๙ มีนาคม 2562
1๔ มีนาคม
๑๗ มีนาคม
(English Program) 2562
(สอบสัมภาษณ์)
2562
2562
(รับนักเรียนใหม่
เวลา 08.30-16.30 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
จานวน ๓๐ คน)
1๐ มีนาคม 2562
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ (ผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์
พร้อมนักเรียน)

5.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ
ประเภทนักเรียน

รับสมัคร

สอบคัดเลือก
ห้องเรียนปกติ
(รับนักเรียนใหม่
จานวน ๘๖ คน)
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

2๓-2๗ กุมภาพันธ์
2562
เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มีนาคม 2562

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

วันที่คดั เลือกและ
วิธีการคัดเลือก
1๐ มีนาคม 2562
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.

ประกาศผล
และรายงานตัว
1๕ มีนาคม
2562
เวลา 09.00 น.

มอบตัว
๓1 มีนาคม
2562
เวลา 09.00 น.

๑๒ มีนาคม 2562
1๕ มีนาคม
๓1 มีนาคม
(สอบสัมภาษณ์)
2562
2562
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น. เวลา 09.00 น.
10 มีนาคม 256๒
(สอบข้อเขียน)
เวลา 08.30-15.30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีจานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖
หมายเหตุ
การรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว
ตามเวลาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) กาหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์
๖. การรับสมัคร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ให้มาสมัครได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามวัน
และเวลาที่กาหนดของแต่ละประเภท ดังตารางการรับสมัคร
นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถติดต่อ
รับใบสมั ครและระเบี ยบการได้ที่ โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิทยาลั ย นครปฐม (พระตาหนั กสวนกุ หลาบมั ธยม)
ณ อุทยานการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและ
เวลาราชการเท่านั้น
๗. สถานที่สอบ
นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภทต้องเข้าสอบคัดเลือกที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต าหนั กสวนกุ ห ลาบมั ธยม) เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ที่ ๕ ถ.ศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุ ทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ เท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครควรศึกษาคุณสมบัติ ประเภทการรับสมัครและรายละเอียดของการสมัคร
ให้รอบคอบ เนื่องจากผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอสงวนสิทธิ์ หากพบหลักฐานที่แสดงว่า ผู้สมัครหรือผู้ที่ผ่านการ
คั ด เลื อ กหรื อ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ต รงกั บ ประกาศการรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นของโรงเรี ย น
โดยโรงเรียนจะถอนสิทธิ์และตัดสิทธิ์ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) ทั้ งนี้ ผลการคั ด เลื อ กของโรงเรี ย นกาญจนาภิ เษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

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

