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รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง

แถบโบสีนํ้าเงินตัดขอบสีเหลืองทองมีช่ือเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ”์

ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต

อักษรย่อโรงเรียน กภ.พช.

ท่ีตัํงเลขที่ ๙๙/๙ หมู่๕ ต้าบลนํ้าชุน อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๘-๒๔๕-๔๔ โทรสาร ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐
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พํืนท่ี ๑๙๑ ไร่ ๘๐ ตารางวา

คําขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด้าริ

ปรัชญาโรงเรียน สร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม น้าวิชาสามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คติพจน์โรงเรียน อก ต้ ทุก กฏ้เสยฺ โย ความช่ัวไม่ท้าเสียเลยดีกว่า

สีประจําโรงเรียนนํําเงิน หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย

ทอง หมายถึง สีประจ้าพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นราชพฤกษ์



โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู สู่ความเป็น

เลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ก้าวสู่

มาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่

มาตรฐานสากล พัฒนาคุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ

ยึดหลักธรรมาภิบาล
************************************************************************

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๓. มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

๖. มุ่งมั่นในการท้างาน

๗. รักความเป็นไทย

๘. มีจิตสาธารณะ

๙. มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี



ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เรื่องการรับนักเรียนชํันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

……………………………………………………………………………………………………

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดตัํง ขํึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาส

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ขนาน

นามโรงเรียนว่า“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนภ.ป.ร.ราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่มีระเบียบวินัย มี

บุคลิกลักษณะดี มีความเป็นผู้น้า มีความรู้ ความสามารถเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และเทิดทูนไว้ซึ่ง

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดีมีความ

ประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคมและสามารถด้ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขํันพํืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เปิดรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ้าและไป-กลับ ปีการศึกษา

๒๕๖๕ โดยมีเขตพืํนท่ีบริการของโรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย

อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ซ่ึงมีแนวทางการรับสมัครนักเรียนดังนีํ

๑. ประเภทการรับนักเรียน

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี๑

๑.ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน

๒.ห้องเรียนหลักสูตรเทียบเคียงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE)

จํานวน ๒ ห้องเรียนๆ ละ ๓๖ คน รวม ๗๒ คน

- รับสมัครโควตาทุกจังหวัดในเขตพืํนท่ีบริการร้อยละ ๒๐

- รับนักเรียนโควตาทุกส้านักงานเขตพํืนท่ีการศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนตัํงอยู่ร้อยละ ๒๕

- รับสมัครนักเรียนพืํนท่ีใกล้โรงเรียนร้อยละ ๑๐

- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ ๔๕



ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

๑.ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน

๒.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) จํานวน ๑ ห้องเรียน ๓๐

คน

๓.ห้องเรียนแผนธุรกิจศึกษา จํานวน ๒ ห้องเรียน ๗๒ คน

- รับนักเรียนที่จบชํันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน ทุกจังหวัดในเขตพํืนท่ีบริการ

๒. คุณสมบัติของนักเรียน

ชัํนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

๑. ส้าเร็จการศึกษาชํันประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า

หรือก้าลังศึกษาอยู่ในชัํนประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชํันประถมศึกษาปีที่ ๔ และชํันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐

และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐

๓. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ้าตัวประชาชน

๔. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

๑. ส้าเร็จการศึกษาชํันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

หรือก้าลังศึกษาอยู่ในชัํนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า

๒. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนแผนธุรกิจศึกษา มีผลการเรียน

เฉลี่ยรวมในชัํนมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐

๓. ห้องเรียนพิเศษ สสวท. (SMTE) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชํันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่้า

กว่า ๒.๗๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่้ากว่า ๒.๗๕

๔. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ้าตัวประชาชน

๕. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

๖. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

๗. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่



๓.หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑

๑. ใบสมัคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้าขนาด ๑ นิํว จ้านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๓. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้าเนาบัตรประชาชน ของตนเอง บิดา มารดา

๔. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

๕. หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชัํนประถมศึกษาปีที่ ๔ และชํันประถมศึกษาปีท่ี ๕

ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐ และ ป.พ.๑

๖. หนังสือรับรองความประพฤติของสถานศึกษา

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔

๑. ใบสมัคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด ๑ นิํว จ้านวน ๓ รูป

(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๓. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้าเนาบัตรประชาชน ของตนเอง บิดา มารดา

๔. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

๕. หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชัํนมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐ มีผลการ

เรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่้ากว่า ๒.๕๐ ป.พ. ๑

๖. หลักฐานแสดงผลการเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. (SMTE) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชํันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่้ากว่า ๒.๗๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ไม่ต่้ากว่า ๒.๗๕ และ ป.พ.๑

๗. หนังสือรับรองความประพฤติของสถานศึกษา (จากโรงเรียนอื่น)

๔. กําหนดวันรับสมัคร

๑. รับใบสมัครและระเบียบการ ตัํงแต่วันที่ ๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒. รับสมัครวันท่ี ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๕. วิธีการสมัคร

- สมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ในวันเวลาที่ก้าหนด

- สมัครทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)

- สมัครทางเว็บไซต์ www. Kanchanapisek.ac.th (ดูวันและเวลาในการสมัคร)

- สมัครโควตาผ่านส้านักงานเขตพํืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ในเขตพํืนที่บริการ ๑๐ จังหวัด



๖. กําหนดวัน เวลาสอบ (ประเภทโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ) ทุกแผนการเรียน

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สอบวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา รายวิชาท่ีสอบ หมายเหตุ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อสอบชุดท่ี ๑ (วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์,

วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษาฯ ,วิชาภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบกลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์นักเรียน

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง บิดา,มารดา เพ่ือความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน

ชํันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ สอบวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เวลา รายวิชาท่ีสอบ หมายเหตุ

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบกลาง

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. สอบข้อสอบ วิชาภาษาไทย, วิชาสังคมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์

๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์นักเรียน

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง บิดา,มารดา เพ่ือความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน

๗. ประกาศผลสอบ ทุกแผนการเรียน

ชัํนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชัํนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๘. การรายงานตัว /มอบตัว ทํังห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ทุกแผนการเรียน

ชํันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชํันมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติ ดังนีํ

๑. นักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๒. ช้าระเงินค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ้า และไป - กลับ (ช้าระด้วยเงินสด)

๓. นักเรียนวัดตัว ตัดเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือเนตรนารี (ม.ต้น) ชุดพละ และชุดพิธีการ

หมายเหตุ นักเรียนอยู่ประจ้า - ในเขตพํืนที่บริการโรงเรียน ๑๐ จังหวัด

นักเรียนไป-กลับ - ต้องอยู่ในเขต อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ปกครองรับ - ส่งเอง หรือมีรถตู้รับส่ง ไม่อนุญาตให้นักเรียนเช่าหอพักหรือบ้านพักเอกชน ภายนอก

หากมีข้อสงสัย โทร. ๐๕-๖๘๒๔-๕๔๔ ธุรการโรงเรียน,

๐๙๒-๑๙๑๔-๘๑๘ นายพีระวัตร จันทกูล ผู้อ้านวยการโรงเรียน

๐๘๒–๖๑๖๔-๙๙๙ นางรุ่งนภา ขวัญพรม รองผู้อ้านวยการโรงเรียน

๐๙๑–๘๔๓๓-๙๗๙ นางสกุลดารา กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ



ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพีระวัตร จันทกูล)

ผู้อ้านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์



ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้อม

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และห้องเรียนปกติ

วัน เดือน ปี รายการ ชํัน หมายเหตุ

๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์

๒๕๖๕

รับใบสมัคร

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

เพชรบูรณ์ หรือ

ดาวโหลดทางเว็ปไซด์

www. Kanchanapisek.ac.th

ม.๑ และ ม.๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับสมัคร ม.๑ และ ม.๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ม.๑,ม.๔ แต่งกายชุดนักเรียน

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกาศผลสอบ ม.๑ และม.๔ -ทาง www.

Kanchanapisek.ac.th

-ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

เพชรบูรณ์

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รายงานตัว/มอบตัว/ช้าระค่าใช้จ่าย ม.๑ และ ม.๔ แต่งกายชุดนักเรียน

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.



ตารางกิจกรรมของนักเรียนประจํา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ประจําวันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา กิจกรรมท่ีปฏิบัติ หมายเหตุ

๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน จัดเก็บท่ีนอนและออกก้าลังกาย

๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ออกก้าลังกาย

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ท้าความสะอาดบริเวณที่รับมอบหมาย รับนมตอนเช้า

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. อาบนํ้า แต่งเครื่องแต่งกายแบบที่โรงเรียนก้าหนด

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ

๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เรียนตามตารางเรียนท่ีก้าหนด

๑๕.๓๐ น. รับนมตอนเย็น

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก้าหนด

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. อาบนํ้าแต่งกายชุดนอน

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. เข้าแถวเชิญธงชาติลง รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. เรียนพิเศษ ทบทวนเนืํอหาวิชาท้าการบ้านตามความต้องการ

ของตนเอง โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ้าวัน

๒๐.๐๐-๒๐.๓๐น. สวนมนต์ อบรม ฝึกสมาธิ และรับนมก่อนนอน

๒๑.๐๐น. ทุกคนเข้านอน


