
 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

เรื่องการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………… 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ขนานนามโรงเรียนว่า
“กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์”และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนภ .ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีท่ีมีระเบียบวินัย มีบุคลิกลักษณะดี มีความ
เป็นผู้น า มีความรู้ ความสามารถเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดีมีความประพฤติเป็นท่ีพึงประสงค์
ของสังคมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
       แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๕    
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  เปิดรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและไป-กลับ  ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  โดยมีเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย  ซึ่งมีแนวทางการรับสมัครนักเรียนดังนี้ 
 
๑. ประเภทการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
๑.ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน    ๓๐    คน 
๒.ห้องเรียนหลักสูตรเทียบเคียงวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
   จ านวน ๒ ห้องเรียนๆ ละ ๓๖ คน รวม  ๗๒  คน 
  - รับสมัครโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ ๒๐ 
  - รับนักเรียนโควตาทุกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของจังหวัดท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ร้อยละ ๒๕ 
  - รับสมัครนักเรียนพื้นท่ีใกล้โรงเรียนร้อยละ ๑๐ 
  - รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก  ร้อยละ ๔๕ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑.ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน    ๓๐  คน 
๒.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE)  จ านวน ๑ ห้องเรียน  ๓๐  คน 
๓.ห้องเรียนแผนธุรกิจศึกษา                     จ านวน ๒ ห้องเรียน ๗๒  คน   
       - รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน  ทุกจังหวัดในเขตพื้นท่ีบริการ 
 
 



๒. คุณสมบัติของนักเรียน 
   ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ ๑  

๑. ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
 ๒. มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๓. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
          ๔. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
          ๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
          ๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 ๑.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า 
 ๒. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนแผนธุรกิจศึกษา มีผลการเรียน
เฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
 ๓. ห้องเรียนพิเศษ สสวท. (SMTE) มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 
๒.๗๕ มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
 ๔. มีสัญชาติไทย  และมีเลขประจ าตัวประชาชน 

๕. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๖. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
        ๗. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

๓.หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
        ๑. ใบสมัคร  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
        ๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
        ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของตนเอง  บิดา  มารดา 
        ๔. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  หรือช่ือสกุล  (ถ้ามี) 
        ๕. หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕            
ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐  มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู ้           
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐    และ ป.พ.๑ 
        ๖. หนังสือรับรองความประพฤติของสถานศึกษา  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

          ๑. ใบสมัคร  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
          ๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
(ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน) 
          ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของตนเอง  บิดา  มารดา 



          ๔. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  หรือช่ือสกุล  (ถ้ามี) 
          ๕. หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ มีผลการ
เรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ป.พ. ๑ 
          ๖. หลักฐานแสดงผลการเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. (SMTE) มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ และ ป.พ.๑ 
 ๗. หนังสือรับรองความประพฤติของสถานศึกษา (จากโรงเรียนอื่น) 
๔. ก าหนดวันรับสมัคร   
    ๑.  รับใบสมัครและระเบียบการ  ต้ังแต่วันท่ี 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  เพชรบูรณ์ในวันเวลาท่ีก าหนด 
          -  สมัครทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตราไปรษณีย์) 
          -  สมัครทางเว็บไซต์  www. Kanchanapisek.ac.th (ดูวันและเวลาในการสมัคร) 
          -  สมัครโควตาผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์  ในเขตพื้นท่ีบริการ ๑๐ จังหวัด 
 
๖. ก าหนดวัน เวลาสอบ (ประเภทโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ) ทุกแผนการเรียน 
 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันท่ี 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 

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันท่ี  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 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ วันท่ี  ๑๑  มีนาคม   ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
๘. การรายงานตัว /มอบตัว ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ทุกแผนการเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
นักเรียนและผู้ปกครอง  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๑.  นักเรียนรายงานตัวและมอบตัว  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
   ๒. ช าระเงินค่าใช้จ่ายนักเรียนประจ า และไป - กลับ (ช าระด้วยเงินสด) 
   ๓.  นักเรียนวัดตัว ตัดเครื่องแบบนักเรียน  ชุดลูกเสือเนตรนารี (ม.ต้น)  ชุดพละ และชุดพิธีการ 
 
หมายเหตุ   นักเรียนอยู่ประจ า  - ในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน 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 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๐๘๒–๖๑๖๔-๙๙๙ นางรุ่งนภา    ขวัญพรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
๐๙๑–๘๔๓๓-๙๗๙ นางสกุลดารา  กองแก้ว   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

   
 
 

                  (นายพีระวัตร  จันทกูล)                  
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

 


