
 
ประกาศ 

      เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

ระหว่างวันที ่๑๗ –๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
ขั้นตอนการสมัครเรียน 

๑.  การส่งเอกสารการสมัครเรียนท่ีโรงเรียน โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนเท่านั้น 
๒.  การเรียงลําดับเอกสารให้เรียงลําดับเอกสารแล้วใส่ซองเอกสารหรือซองพลาสติกใสให้เรยีบร้อย ดังนี ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑. บัตรประจําตัวผู้สมัครเข้าเรียน ม.๑ ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
๒. ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ติดรูปถ่ายและกรอก

ข้อมูลให้เรียบร้อย 

๓. ใบรับรองผลการเรยีนสําหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๔๖๔ โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
(ฉบับจริงเท่านั้น)                                                       จํานวน  ๑  ชุด 

๔. สําเนาใบรับรอง ปพ.๗ หรอืสําเนา ปพ.๑                             จํานวน  ๑  ชุด 
๕. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                       จํานวน  ๑  ชุด 
๖. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง       จํานวน  ๑  ชุด 
๗. กรณีผู้สมัครความสามารถพิเศษ ให้แนบหลักฐานสําเนาเกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับประกอบการสมัคร 

ตามเง่ือนไขแต่ละประเภท 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. บัตรประจําตัวผู้สมัครเข้าเรียน ม.๔ ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
๒. ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ติดรูปถ่ายและกรอก

ข้อมูลให้เรียบร้อย 

๓. ใบรับรองผลการเรยีนสําหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
(ฉบับจริงเท่านั้น)                                                     จํานวน  ๑  ชุด 

๔. สําเนาใบรับรอง ปพ.๗ หรอืสําเนา ปพ.๑                           จํานวน  ๑  ชดุ 
๕. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียนจากสถานศึกษาท่ีนกัเรียนศึกษาอยู่  

(ฉบับจริงเท่านั้น)               จํานวน  ๑  ชุด 
๖. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                      จํานวน  ๑  ชุด 
๗. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง      จํานวน  ๑  ชุด 

 

หมายเหต ุ การรบัรองสําเนาถูกต้องของเอกสารทกุฉบบั ผูป้กครองเปน็ผูล้งลายมือชื่อรบัรองเอกสารเท่านั้น 
 
 
 
 
 



 
 

 
การเลือกประเภทการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นักเรียนสามารถเลือกประเภทการสมัครได้หลายประเภท โดยสามารถเลือกได้ตามเกณฑ์การรับสมคัร ดังน้ี 
 

๑. การเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ : ห้องเรียน English Program และประเภทห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  ให้ระบุลําดับที่ ๑ หรือ ๒  

เกณฑ์การรบัสมัคร : ห้องเรียนพเิศษ 

ประเภท  

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม (ป. ๔ – ๕)  
หมายเหต ุ สะสมทุก

รายวิชา  
วิทยาศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

ภาษาอังกฤษ 
(พืน้ฐาน) 

ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ ๓.๕ ๓.๐  ๓.๐ -    

English Program ๓.๐ -  -  ๓.๐   
 

๒. การเลือกประเภทโควตาเขตพืน้ที่จังหวัด : นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ   นครปฐม   สมทุรสงคราม          
สมุทรสาคร   สมุทรปราการ   นนทบุรี   ปทุมธานี   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  โดยเลือกจังหวัดที่โรงเรียนที่นักเรียน 
กําลังศึกษาต้ังอยู่เท่าน้ัน 

เกณฑ์การรบัสมัคร : ประเภทโควตาเขตพืน้ที่จังหวัด 
 

ประเภท 

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม (ป. ๔ – ๕)  

หมายเหต ุสะสม 
ทกุรายวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

โควตาเขตพ้ืนที่จังหวัด  ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ 

กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 9 จังหวัด ดังน้ี  
กรุงเทพฯ   นครปฐม   สมุทรสงคราม         
สมุทรสาคร   สมุทรปราการ   นนทบุรี   
ปทุมธานี   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์   

 

๓. การเลือกประเภทพืน้ที่ใกล้โรงเรียน : นักเรียนและผู้ปกครองต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอําเภอพุทธมณฑล  
อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เกณฑ์การรบัสมัคร : ประเภทพืน้ที่ใกล้โรงเรียน 
 

ประเภท 

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม (ป. ๔ – ๕)  

หมายเหต ุสะสม 
ทกุรายวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

พ้ืนที่ใกล้โรงเรยีน  ๒.๕  ๒.๕ ๒.๕ 
นักเรียนและผูป้กครองต้องมีทะเบียนบ้าน 

อยู่ใน อ.พุทธมณฑล อย่างน้อย ๒ ปี 
(ก่อน ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒) 

 
 
 



 
 
 
 

๔. การเลือกประเภทความสามารถพิเศษ : นักเรียนต้องมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
เกณฑ์การรบัสมัคร : ประเภทความสามารถพิเศษ 

ประเภท ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม (ป. ๔ – ๕) 
สะสม 

ทกุรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ (พืน้ฐาน) คณติศาสตร์ (พืน้ฐาน) 

ความสามารถพิเศษ ๒.๕  ๒.๕ ๒.๕ 

หมายเหต ุ
� ด้านศิลปะ : ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไปในการวาดภาพ   
� ด้านดนตรีสากล : เป็นนักดนตรีของโรงเรียน สามารถอ่านโน๊ตสากลและสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีได้ ดังน้ี แซกโซโฟน   

ทรัมเป็ต ทูบาทรอมโบน  บาริโทน  ยูโฟเนียม    ปิคโคโล  ฟลูต คลาริเน็ต  เปอร์คัสชัน ฮอร์น และอ่ืนๆ 
� ด้านดนตรีไทย : เป็นนักดนตรีของโรงเรียน มีความสามารถด้านการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยอย่างน้อย 1 ชนิด 
� ด้านการขับร้อง : มีความสามารถในการขับรอ้งเพลงไทยเดิม การขับร้องเพลงไทย-ลูกทุง่ การขับร้องเพลงไทย-สากล   

ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลง 
� ด้านนาฏศิลป์ : เข้าร่วมแข่งขนัหรือเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยภายนอกโรงเรียน 
� ด้านกีฬา : ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้นไปและรายการสําคัญต่าง ๆ ในประเภทกีฬา ดังน้ี  

ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ กรีฑา เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ และเปตอง 
 

๕. การเลือกประเภทสอบคัดเลอืก : นักเรียนต้องมีผลการเรียน ดังน้ี 
เกณฑ์การรบัสมัคร : ประเภทสอบคดัเลอืก 

 

ประเภท 

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม (ป. ๔ – ๕)  

หมายเหต ุสะสม 
ทกุรายวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

สอบคัดเลือก ๒.๕  ๒.๕ ๒.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การเลือกประเภทการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ประเภทเดียวตามเกณฑ์การรับสมัครที่นักเรยีนสามารถสมัครได้เท่านั้น  

ห้องเรียนพเิศษ 

 
ประเภท 

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม ม. ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน)  
หมายเหต ุสะสมทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ 

(พืน้ฐาน) 
คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ 
 

เสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ 

 

ห้องเรียนปกต ิ

 
ประเภท 

ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม ม. ๑ – ๓ (๕ ภาคเรียน)  
หมายเหต ุสะสมทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ 

(พืน้ฐาน) 
คณติศาสตร์ 
(พืน้ฐาน) 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) 

๓.๐ ๒.๕ ๒.๕ 
 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ๓.๐ ๒.๕ ๒.๕  

คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ๒.๕ - -  

ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส ๒.๕ - -  

ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ๒.๕ - -  

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ๒.๕ - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


