
ปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประเภทที ่ ประเภทนักเรียน เวลารับสมัคร วันที่/วิธีการคัดเลือก ประกาศผล การสอบ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
1 ความสามารถพิเศษ 3-5 ก.พ. 63 

08.30 – 16.30 น. 
11 ก.พ. 63 

09.00 น. สอบปฏิบัติ  
14 ก.พ. 63 

7 มี.ค. 63    
09.00-12.00 น.   สอบข้อเขียน 

 

13 มี.ค. 63 

15 มี.ค. 63 
09.00-12.00 น. 

 

2 บ้านใกล้โรงเรียน 

22-26 ก.พ. 63 
08.30 – 16.30 น. 

 

- - 
3 โควตาในจังหวัดเขตพื้นท่ี

บริการ 
- - 

4 โควตาในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุร ี

- - 

5 สอบคัดเลือก - - 
6 ห้องส่งเสรมิความเป็นเลศิฯ - - 

11 มี.ค. 63 

7 ห้องMini English 
Program(MEP) 

- - 7 มี.ค. 63   
09.00-12.00 น.  สอบข้อเขียน 
13.00 น. สอบสัมภาษณภ์าษาอังกฤษ 

8 ห้องเรียนดนตรีไทย - - 7 มี.ค. 63   
09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 

     13.00 น.          สอบปฏิบัต ิ
- ทดสอบการฟังและอ่านโน้ตดนตรี 

- ทดสอบปฏิบัตดิ้านดนตรีไทยหรอื
ดนตรสีากล 

 

ประเภทที ่ ประเภทนักเรียน ยื่นความจ านงพร้อมแนบเอกสารประกอบ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 

9. เงื่อนไขพิเศษ 
22 - 26 ก.พ. 63 
08.30 – 16.30 น. 1 มี.ค. 63 

7 มี.ค. 63 
09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน 
13.00 น.          สอบสัมภาษณ ์

13 มี.ค. 63 
15 มี.ค. 63 

09.00-12.00 น. 

 

หมายเหตุ การสอบข้อเขียนทุกประเภทสอบ 5 รายวิชา ได้แก ่ วิทยาศาสตร ์  คณติศาสตร ์  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



ปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ประเภท รับสมัคร วันที่คัดเลือก/วิธีการคัดเลือก 
ประกาศผล 

รอบแรก(70%) 
ประกาศผล 

รอบสอง(100%) 
รายงานตัวและมอบตัว 

รับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเปน็เลิศดา้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร(์2ห้องเรียน) 13-17 ม.ค.63 

08.30–16.30 น. 

26  ม.ค. 63 
09.00-15.30 น.  สอบข้อเขียน  

 (สอบ 4 รายวิชา) 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

5 ก.พ. 63 28  มี.ค. 63 
31 มี.ค. 63  

09.00-12.00 น. 
2. แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ (3ห้องเรียน) 
3. แผนการเรยีนศิลป์-ค านวณ (1 ห้องเรียน) 
4. แผนการเรยีนศิลปภ์าษา(จีน/ญีปุ่่น/อังกฤษ) (3 ห้องเรียน) 
 

ประเภท รับสมัคร วันที่คัดเลือก/วิธีการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
รับสมัครทั้งนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และ นักเรียนโรงเรียนทั่วไป 

18 มี.ค. 63 
09.00-12.00 น. 

5. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม (สสวท) 

22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 
นักเรียนมผีลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนท้ัง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3.00 และ
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ 3.00 

8  มี.ค. 63  
09.00 - 15.00 น    สอบข้อเขียน  (สอบ 2  รายวิชา) 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

12 มี.ค. 63 

6. ห้องเรียนดนตรีไทย 22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.50 

8 มี.ค. 63 
09.00-12.00 น.  สอบข้อเขียน (สอบ 4 รายวิชา) 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

    13.00 น.           สอบปฏิบัติ      
- ทดสอบการฟังและอ่านโน้ตดนตรี 

- ทดสอบปฏิบัติด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล 
- สอบปฏิบัติเครื่องมืออย่างน้อย 1 เครื่องมือ  

หมายเหตุ:สามารถเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfilio) ถ้ามี
มาแสดงต่อคณะกรรมการ 

รับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียนทั่วไป 
7. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
22-26 ก.พ. 63   08.30 – 16.30 น. 

นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนท้ัง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.75 และ

เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ 3.00 

8 มี.ค. 63 
09.00-12.00 น.  สอบข้อเขียน (สอบ 4 รายวิชา) 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

14 มี.ค. 63 



 


