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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนกัสวนกหุลาบมัธยม) 

เรื่อง  การรบัสมคัรนกัเรยีนเข้าศึกษาในระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๑ 
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

******************************************************* 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสท่ีพระองค์ทรงครอง         
สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี  และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  มีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์
ของสังคมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและ ไป–กลับ 
เพื่อให้การรับนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  จึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ า           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เลขท่ี ๒๙๙ หมู่ท่ี ๕  

ถ.ศาลายา–บางภาษี  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร   
กรุงเทพมหานคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์ 

๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

มีแนวทางการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  รวมจ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังส้ิน ๔๘๐ คน แบ่งตามประเภท 
ได้ดังนี้ 
๒.๑  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รับนักเรียน

จ านวน ๖๐ คน  
๒.๒ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (English Program) รับนักเรียนจ านวน ๙๐ คน 
๒.๓ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจ านวน ๓๓๐ คน   

๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  แยกตามประเภทของการคัดเลือก ดังนี้ 
 ๓.๑  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 

 



 ๒ 

  ๓.๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕  
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐      

  ๓.๑.๓ เป็นโสด  มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
  ๓.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ๓.๑.๕ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
  ๓.๑.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

 ๓.๒  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

 ๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 

 ๓.๒.๒  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐       

 ๓.๒.๓  เป็นโสด 
 ๓.๒.๔  รับนักเรียนไทย และชาวต่างชาติ   
 ๓.๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 ๓.๒.๖  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 ๓.๒.๗  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระหว่าง

การจัดการเรียนการสอนตลอดจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓) 
 ๓.๒.๘  นักเรียนต้องสามารถศึกษาดูงานต่างประเทศได้ 
 หมายเหตุ  เงื ่อนไขส าหรับการเรียนของนักเรียนในประเภทห้องเรียนพิเศษ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  และเรียน
ปรับพื้นฐาน 

๒. เรียนโดยใช้ส่ือเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว้นในรายวิชาภาษาไทยและ
สังคมศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 

๓. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จะต้องเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 
(ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร) กับโรงเรียนทุกคน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 
3 ตามความสมัครใจ ท้ังนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๔. ค่าบ ารุงการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  จ านวน 
๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ 

๓.๓  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

 ๓.๓.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 



 ๓ 

 ๓.๓.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕   
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน)  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   

 หมายเหตุ ยกเว้นนักเรียนที่สมัครในประเภทโควตาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ
จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ดูรายละเอียดในข้อ ๔.๓.๓ รายละเอียดประเภทการรับสมัคร 

 ๓.๓.๓ เป็นโสด  มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 ๓.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๓.๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
 ๓.๓.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  

๔. ประเภทของการรับสมัครและการสอบคัดเลือก 
การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ของโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย นครปฐม          

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีรายละเอียดและสัดส่วนการรับนักเรียน           
แต่ละประเภท  ดังนี้ 

๔.๑  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม         
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมจ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังส้ิน ๖๐ คน คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือก 

 หมายเหตุ คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือกโดยนักเรียนที่สมัครจะต้องสอบใน           
๕ รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามตารางก าหนดการสอบ 

 

๔.๒  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม        
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รวมจ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังส้ิน ๙๐ คน คัดเลือก
ด้วยการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  

๔.๓  นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม             

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ในประเภทห้องเรียนปกติ  รับนักเรียน  ๔  ประเภท  รวมจ านวนนักเรียนท่ี
รับท้ังส้ิน  ๓๓๐  คน  โดยมีรายละเอียดและการก าหนดสัดส่วนของแต่ละประเภท  ดังนี้ 

 ๔.๓.๑  ประเภทบุตรข้าราชบริพาร  รับนักเรียนจ านวน ๙๙  คน 
  รับนักเรียนจากโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ  บุตรข้าราชบริพาร         

บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)     
บุตรทหารท่ีก าลังปฏิบัติราชการเป็นประจ าท่ีชายแดน และบุตรต ารวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด. ) ท่ีก าลัง
ปฏิบัติราชการเป็นประจ าท่ีชายแดน  (คัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์และการสอบคัดเลือก) 

  



 ๔ 

๔.๓.๒  ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน รับนักเรียนจ านวน ๓๓ คน 
  นักเรียนต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกับบิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย  หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างน้อยเป็นเวลา ๒ ปี ในอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  (นับถึงวันท่ี        
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  โดยการสมัครต้องน าทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร   
(คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือก) 
 ๔.๓.๓  ประเภทโควตาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ
รับนักเรียนจ านวน ๕๐  คน   
   โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในจังหวัด
เขตพื้นท่ีบริการ  โดยมีสัดส่วนจ านวนการรับนักเรียนแยกเป็นแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  ๑ และ เขต ๒   รับจ านวน ๑๖  คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๑ และ เขต ๒   รับจ านวน  ๘   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    รับจ านวน  ๘   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร          รับจ านวน  ๘   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  ๑ และ เขต ๒   รับจ านวน  ๒   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  ๑ และ เขต ๒   รับจ านวน  ๒   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม       รับจ านวน  ๒   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑ และ เขต ๒   รับจ านวน  ๒   คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ๑ และ เขต ๒  รับจ านวน  ๒   คน 
คุณสมบัตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควตาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด

ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน   
๑. ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕      

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และมีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน)  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

๓. เป็นโสด   มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๕. สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่  
๗. การรับสมัครให้นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะสมัครในประเภทดังกล่าวมาท าการสมัคร

ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
หมายเหตุ วิธีการคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่
บริการใช้วิธีการสอบคัดเลือก  โดยวันและเวลาเป็นไปตามก าหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน นักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนจากการสอบคัดเลือกไม่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสมัครสอบทั้งหมด 

๔.๓.๔  ประเภทสอบคัดเลือกและความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   
และกีฬา  รับนักเรียนจ านวน ๑๔๘  คน 

 



 ๕ 

 โดยแบ่งเป็นการรับนักเรียนประเภทสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ           
รับนักเรียนจ านวน  ๑๔๐  คน รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จ านวน ๔ คน 
และรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จ านวน ๔ คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเลือกสมัครประเภท
ความสามารถพิเศษได้เพียง ๑ อย่างเท่านั้น โดยจะต้องระบุประเภทความสามารถพิเศษให้ชัดเจนตาม
คุณสมบัติเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 

 ด้านศิลปะ  (การวาดภาพ) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าท่ี 2)  และนักเรียน

ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  หรือรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  จากการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร   
- น าส าเนาเอกสารหลักฐานผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือถ้วยรางวัล ท่ีได้รับรางวัล โดยให้น า

เอกสารและหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ   
 ด้านดนตรีสากล รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในเครื่องดนตรี โดยนักเรียนสามารถ

เลือกประเภทเครื่องดนตรีท่ีต้องการสมัครได้คนละ ๑ ประเภทเท่านั้น ดังนี้ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน 
บาริโทน ยูโฟเนียม ทูบา ปิคโคโล ฟลุต คลาริเน็ต เปอร์คัสชัน ฮอร์น  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในข้อ ๓.๓  (หน้าท่ี 2)  และนักเรียน          

ท่ีสมัครจะต้องเป็นนักดนตรีของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
 หลักฐานประกอบการสมัคร    

- น าส าเนาเอกสารหลักฐานผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรือเอกสารที่นักเรียนได้รับ

หรือแสดงว่านักเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนตามชนิดและประเภทเครื่องดนตรีท่ีสมัคร โดยให้น าเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ 

 ด้านดนตรีไทยหรือความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิม  ขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหรือขับร้องเพลงไทย – สากล เลือก ๑ ประเภท 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในข้อ ๓.๓  (หน้าท่ี 2)  และนักเรียน          

ท่ีสมัครจะต้องเป็นนักดนตรีของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
หลักฐานประกอบการสมัคร    
- น าส าเนาเอกสารหลักฐานผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรือเอกสารที่นักเรียนได้รับ

หรือแสดงว่านักเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนตามชนิดและประเภทเครื่องดนตรีท่ีสมัคร  โดยให้น าเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสอบภาคปฏิบัติ 



 ๖ 

 ด้านนาฏศิลป์ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในข้อ ๓.๓  (หน้าท่ี 2)  และนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ภายนอกโรงเรียน 
 หลักฐานประกอบการสมัคร    

- น าส าเนาเอกสารหลักฐานผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือเอกสารท่ีนักเรียนได้รับหรือแสดงว่า

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  โดยให้น าเอกสารและหลักฐานดังกล่าวมาแสดงในวันสมัครและ 
วันสอบภาคปฏิบัติ 
  หมายเหตุ  คัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและ
การสอบคัดเลือก 

 ด้านกีฬา  รับนักเรียนท่ีมีความสามารพิเศษทางด้านกีฬา  โดยนักเรียนสามารถเลือก
ประเภทกีฬาท่ีต้องการสมัครได้คนละ ๑ ประเภทเท่านั้น ดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
เซปัคตะกร้อ กรีฑา เทเบิลเทนนิส แบดมินตันและกอล์ฟ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  มีคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในข้อ ๓.๓ (หน้าท่ี 2)  และนักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ หรือรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  จากการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร   
- น าส าเนาเอกสารหลักฐานผลงานท่ีได้รับรางวัลสูงสุด มาแสดงในวันสมัคร จ านวน 1 ชุด 
- แฟ้มสะสมผลงาน แสดงส าเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตร เหรียญรางวัล หรือถ้วยรางวัลท่ีได้รับ 

โดยให้น าเอกสารและหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันสมัครและวันสอบภาคปฏิบัติ   
 หมายเหตุ  คัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและ

การสอบคัดเลือก 
๔.๔   ประเภทนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ  รับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท า

คุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   และวิธีการคัดเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน   ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๕. หลักฐานในการสมัคร  ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัคร ดังนี้ 
๕.๑ ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๕.๒ ใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
๕.๓ ส าเนาใบรับรอง (ปพ.๗)  ของโรงเรียนเดิม  ท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและ
ประทับตราของโรงเรียน  หรือใบส าเนา ปพ.๑  (รับสมัครเฉพาะบุคคลท่ีมีหลักฐานสมบูรณ์ตามท่ีก าหนด)   



 ๗ 

๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และของบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง   จ านวน ๑ ชุด  โดย
ให้ผู้ปกครองลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  (นักเรียนท่ีสมัครประเภทนักเรียนในพื้นท่ีใกล้โรงเรียนต้องน า
ทะเบียนบ้านมาแสดงให้คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบด้วย) 

๕.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า 
ไม่สวมหมวก  ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  (ใช้ส าหรับติดใบสมัครและบตัรประจ าตัวส าหรับการสอบ) 

๕.๖ หลักฐานอื่นๆ ตามท่ีระบุของการสมัครแต่ละประเภท เช่น แฟ้ม ภาพถ่าย เป็นต้น 

๖. ก าหนดวันและเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลอืก ประกาศผล 
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

๖.๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์(๖๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก มีจ านวน ๕ รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
๖.๒  ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)   
ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ    
(English Program)  
(๙๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 
11 มีนาคม 2561 
(สอบสัมภาษณ์) 
เวลา 08.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก รายวิชาภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

 
๖.๓  ประเภทห้องเรียนปกติ 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

๑. บุตรข้าราชบริพารฯ 
     (รับ ๙๙ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

9 มีนาคม 2561 
(สอบสัมภาษณ์) 
เวลา 08.30 น. 
10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

๒. นักเรียนในพื้นที่ 
    ใกล้โรงเรียน 
     (รับ ๓๓ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 



 ๘ 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

๓. โควตาส านักงานเขต  
    พื้นที่การศึกษา ฯ 
      (รับ ๕๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

๔. สอบคัดเลือก 
    ห้องเรียนปกติ 
   (รับ ๑๔๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

5. ความสามารถพิเศษ 
      (รับ ๘ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

9 มีนาคม 2561 
(สอบปฏิบัติ) 
เวลา 08.30 น. 
10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

6. เงื่อนไขพิเศษ 24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

9 มีนาคม 2561 
(สอบสัมภาษณ์) 
เวลา 08.30 น. 
10 มีนาคม 2561 
(สอบข้อเขียน) 
เวลา 08.30-15.30 น. 

15 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

31 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก มีจ านวน ๕ รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

หมายเหตุ    
นักเรียนได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทบุตรข้าราช

บริพารฯ นักเรียนในพื้นท่ีใกล้โรงเรียน (ในอ าเภอพุทธมณฑล) นักเรียนโควตาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษฯ และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมาสอบข้อเขียน 10 มีนาคม 
2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. พร้อมกับนักเรียนท่ีสมัครประเภทอื่น ๆ การรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียนทุกประเภท ผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามเวลาท่ีก าหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์ 

๗. การรับสมัคร 
 นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกประเภทให้มา

สมัครได้ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ตามวัน - เวลาท่ี
ก าหนดของแต่ละประเภท ดังตารางการรับสมัคร และส าหรับนักเรียนท่ีจะสมัครเข้าเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  สามารถติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้
ท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ อุทยานการศึกษา  ได้ต้ังแต่
วันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลา
ราชการเท่านั้น   

๘. สถานที่สอบ 
 นักเรียนท่ีสมัครสอบทุกประเภทต้องเข้าสอบคัดเลือกท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขท่ี ๒๙๙  หมู่ ท่ี ๕  ถ.ศาลายา – บางภาษี  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล            
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐  เท่านั้น 
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