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ประกาศโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต าหนกัสวนกหุลาบมัธยม) 

เรื่อง  การรบัสมคัรนกัเรยีนเข้าศึกษาในระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 4 
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

******************************************************* 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสท่ีพระองค์ทรงครอง         
สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี  และมุ่งเน้นใหม้ีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน 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 4 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 ๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รับนักเรียนจ านวนท้ังส้ิน ๑25 คน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 

๒.๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รับนักเรียน  จ านวน ๑๐ คน 
๒.๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (โครงการ

เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม)  
 รับนักเรียน  จ านวน ๓๐ คน 
๒.๓  ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (English Program)  
 รับนักเรียน  จ านวน ๓๐ คน 
๒.๔  ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจ านวน 55 คน โดยแยกตามประเภทแผนการเรียนดังนี้ 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  รับนักเรียน  จ านวน ๒๐ คน 
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  รับนักเรียน  จ านวน ๒๐ คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  รับนักเรียน  จ านวน   ๕ คน 

 



 ๒ 

 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน  รับนักเรียน  จ านวน   ๕ คน 
 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   รับนักเรียน  จ านวน   ๕ คน 

๓. คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๑ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๓.๑.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
๓.๑.๒   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 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 นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๓.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 

๓.๒.๒   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒       
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐          

๓.๒.๓   เป็นโสด  มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓.๒.๔   มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๒.๕   มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๓.๒.๖   ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

๓.๓ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๓.๓.๑   ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 

๓.๓.๒   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า 
๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน)  ไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐  และผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน)  ไม่ต่ ากว่า 2.5๐       

๓.๓.๓   เป็นโสด 
๓.๓.๔   รับนักเรียนไทย และชาวต่างชาติ   
๓.๓.๕   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๓.๖   มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 



 ๓ 

๓.๓.๗   นักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระหว่าง   
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 

๓.๓.๘   นักเรียนต้องสามารถศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 
หมายเหตุ  เง่ือนไขส าหรับการเรียนของนักเรียนในประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และเรียนปรับพื้นฐาน 
๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว้นในรายวิชา

ภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
๓. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จะต้องเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 

(ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร) กับโรงเรียนทุกคน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 
6 ตามความสมัครใจ ท้ังนี้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๔. ค่าบ ารุงการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน  
จ านวน 40,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ 

๓.๔ นักเรียนที่สมัครในประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๓.๔.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  หรือเทียบเท่า 
๓.๔.๒   นักเรียนท่ีเลือกสมัครในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียน

เฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน)  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

ส าหรับนักเรียนที่เลือกสมัครในแผนการเรียนอื่น ๆ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมใน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   

๓.๔.๓   เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓.๔.๔   มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๔.๕   มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
๓.๔.๖   ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
หมายเหตุ  นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน  เมื่อนักเรียนศึกษา     

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จะต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ            
ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
ในภาคเรียนที่ 1  โดยผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดหลักสูตร 

๓.๕ ประเภทนักเรียนที่ มีเง่ือนไขพิเศษ รับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของ         
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและวิธีการคัดเลือกด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  



 ๔ 

๔. หลักฐานในการรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้ 
๔.๑  ใบสมัครของนักเรียนตามแบบฟอร์มการรับสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๔.๒  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๔.๓  ส าเนาใบรับรอง (ปพ.๗) ของโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน 
หรือใบส าเนา ปพ. ๑ (รับสมัครเฉพาะบุคคลท่ีมีหลักฐานสมบูรณ์ตามท่ีก าหนด)   

๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง จ านวน ๑ ชุด โดยให้บิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง   

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

๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีระบุของการสมัครแต่ละประเภท  

๕. ก าหนดวันและเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือก ประกาศผล 
รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

5.๑ ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์
(รับจ านวน ๑๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

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

16 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00  น. 

1 เมษายน 
2561 
เวลา 09.00 น. 

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

 
5.๒ ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม (โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-SMTE) 
ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
(รับจ านวน ๓๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

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

16 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

1 เมษายน 
2561 
เวลา 09.00 น. 

วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือกในคร้ังนี้ใช้ข้อสอบของ (พสวท.) – รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 



 ๕ 

5.3 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ    
(English Program)  
(๓๐ คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

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

16 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

1 เมษายน 
2561 
เวลา 09.00 น. 

วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก รายวิชาภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) และคณิตศาสตร์ 

 
5.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ 

ประเภทนักเรียน รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

วันท่ีคัดเลือกและ 
วิธีการคัดเลือก 

ประกาศผล 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือก 
ห้องเรียนปกติ 
(รับจ านวน 55 คน) 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

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

16 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

1 เมษายน 
2561 
เวลา 09.00 น. 

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
 

24-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

2 มีนาคม 2561 
 

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

16 มีนาคม 
2561 
เวลา 09.00 น. 

1 เมษายน 
2561 
เวลา 09.00 น. 

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

 

หมายเหตุ    
การรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว

ตามเวลาท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ก าหนดไว้ถือว่า สละสิทธิ์ 

๖. การรับสมัคร 
 นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ให้มาสมัครได้ท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ตามวัน
และเวลาท่ีก าหนดของแต่ละประเภท ดังตารางการรับสมัคร 

นักเรียนท่ีจะสมัครเข้าเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถติดต่อ
รับใบสมัครและระเบียบการได้ท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)        
ณ อุทยานการศึกษา ได้ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
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