
 
 

ตารางก าหนดการรับสมัครนักเรียน   ม.1 , ม.4   ปีการศึกษา 2558 
1. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2558  จ านวน   174  คน 

       - ห้องเรียนปกติ รับจ ำนวน 144 คน  
1.1   โควตำทุกจังหวัดในเขตพื้นทีบ่ริกำร 8 จังหวัด            29    คน      
1.2   โควตำทุกอ ำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรำ                         36    คน      
1.3   นักเรียนบ้ำนใกลโ้รงเรียน (ต.เกำะขนุน)             14   คน 
1.4   นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษ                          7   คน 
1.5   นักเรียนผู้มีเง่ือนไขพิเศษในกำรเข้ำเรียน                             5   คน 
1.6   สอบคัดเลือก                53   คน 

                 - ห้องเรียนพิเศษส่งเสรมิควำมเป็นเลศิด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ รับสอบคดัเลอืก  จ ำนวน  30  คน 
2. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2558 จ านวน   174 คน 

           -  ห้องเรียนปกติแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ รับสอบคัดเลือก  จ ำนวน        144            คน               
               - ห้องเรียนพิเศษส่งเสรมิควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์ รับสอบคัดเลือก   จ ำนวน  30  คน 

ระ
ดับ

 ประเภท รับสมัคร การคัดเลือก ประกาศผลการ
คัดเลือก 

รายงานตัว 
ไม่เว้นวันหยุดราการ 

 
 
 
 
ม.1 

โควตำทุกจังหวัดในเขต พ้ืนท่ี
บริกำร  8 จังหวัด 

5 – 8  ม.ค. 2558 15 ม.ค. 2558 9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

โควตำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 5 – 31  ม.ค. 2558 
 

 4 ก.พ. 2558 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

นักเรียนใน ต.เกำะขนุน  
 จ.ฉะเชิงเทรำ 

5 – 31  ม.ค. 2558 4 ก.พ. 2557 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

ควำมสำมำรถพิเศษ  5 – 31  ม.ค. 2558 4 ก.พ. 2557 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

บุตรผูม้ีอุปกำระคุณ ด ำเนินกำรหลังจำกกำรสอบคดัเลอืกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบคัดเลือกเข้ำ  ม.1 (รับจำก
นักเรียนท่ัวไป)สอบจัดชั้นเรียน  
ม.1(โควตำทุกประเภท) 

20 - 24 ก.พ. 2558 
 

28 ก.พ. 2558 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

สัมภำษณ์นักเรียนประจ ำ 
เวลำ 13.00 – 16.30 น 

5 มี.ค 2558 
เวลำ 09.00 น. 

 

รำยงำนตัว 
5 มี.ค. 2558 

มอบตัว 
7 มี.ค. 2558 

เวลำ 09.00 น. 
ม.4 
 

สอบคัดเลือกเข้ำ ม.4 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

1 ม.ีค 2558 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
สัมภำษณ์นักเรียนประจ ำ 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. 

6  ม.ีค 2558 
เวลำ 09.00 น. 

รำยงำนตัว 
6 มี.ค. 2558 

มอบตัว 
7 มี.ค. 2558 

เวลำ 09.00 น. 
หมำยเหตุ  โควตำทุกจังหวัดในเขต พื้นที่บริกำร  8 จังหวัด สมัครและคัดเลือกโดยเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เขตละ 3 คน 
 โควตำจังหวัดฉะเชิงเทรำ , นักเรียนใน ต.เกำะขนุน สมัครที่โรงเรียนของตนเองโดยต้องมีผลกำรเรยีนอันดับ 1- 10 ของ
โรงเรียน โรงเรยีนรวบรวมเอกสำรส่งมำที่โรงเรียนกำญจนำภเิษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558  
โควตำควำมสำมำรถพิเศษ ยื่นเอกสำรกำรสมัครที่โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยั ฉะเชิงเทรำ  
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ติดต่อสอบถามที่   0-3855-3884 ต่อ 103  ฝ่ายบริหารวชิาการ 



7. ตารางก าหนดการ 

ระดับ ประเภท 
รับสมัคร 

 
การคัดเลือก 

ประกาศผลการ
คัดเลือก 

รายงานตัว 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 
 
 
 
ม.1 

โควตำทุกจังหวัดในเขต พื้นที่
บริกำร  8 จังหวัด 

5 – 8  ม.ค. 2558       15 ม.ค. 2558 9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

โควตำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 5 – 31  ม.ค. 2558 
 

 4 ก.พ. 2558 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

นักเรียนใน   ต.เกำะขนุน   จ.
ฉะเชิงเทรำ 

5 – 31  ม.ค. 2558 4 ก.พ. 2557 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

ควำมสำมำรถพิเศษ 5 – 31  ม.ค. 2558 4 ก.พ. 2557 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

9 ก.พ. 2558 20 – 24 ก.พ. 2558 
 

นักเรียนผู้มีเง่ือนไขพิเศษฯ ด ำเนินกำรหลังจำกกำรสอบคดัเลอืกเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
 

สอบคัดเลือกเข้ำ  ม.1  
(รับจำกนักเรยีนทั่วไป) 
สอบจัดชั้นเรยีน  ม.1 
(โควตำทุกประเภท) 

20 - 24 ก.พ. 2558 
 

28 ก.พ. 2558 
เวลำ 09.00-12.00 น. 
สัมภำษณ์นักเรียนประจ ำ 
เวลำ 13.00 – 16.30 น 

5 มี.ค 2558 
เวลำ 09.00 น. 
 

รำยงำนตัว 
5 ม.ีค. 2558 
มอบตัว 
7 มี.ค. 2558 
เวลำ 09.00 น. 

ม.4 
 

สอบคัดเลือกเข้ำ ม.4  
 

20 – 24 ก.พ. 2558 
 

1 ม.ีค 2558 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
สัมภำษณ์นักเรียนประจ ำ 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. 

6  ม.ีค 2558 
เวลำ 09.00 น. 

รำยงำนตัว 
6 มี.ค. 2558 
มอบตัว 
7 มี.ค. 2558 
เวลำ 09.00 น. 
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	- ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสอบคัดเลือก  จำนวน  30  คน

	2. จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะรับเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2558 จำนวน   174 คน
	-  ห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ รับสอบคัดเลือก  จำนวน        144            คน
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