
 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ตามก าหนดการ สพฐ.) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 

..................................................... 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน 
ระดับมัธยมศึกษามีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ  
เป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ และมอบหมาย
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕5  

ส าหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕5  

ส าหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ – กีฬา 
 

๒. ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

   ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง  รวมจ านวนไม่เกิน ๓0 คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง  รวมจ านวนไม่เกิน ๓0  คน 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓.๑ เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4  

หรือส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
๓.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓.๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕1 
๓.๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไปหรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป 
 ๓.๔๑ นักเรียนท่ีมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร  ขึ้นไปได้รับการพิจารณา  เป็นกรณีพิเศษ 
 ๓.๔.๒ กรณีนักเรียนท่ีมีส่วนสูงไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  พิจารณาเฉพาะส าหรับต าแหน่งต่อไปนี้ 
  ๑. ฟุตบอลต าแหน่งกองกลางมีส่วนสูง  ๑๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป  จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
  ๒.วอลเลย์บอลตัวรับอิสระมีส่วนสูง  ๑๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป   จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
๓.๕ ผู้สมัครต้องมีดัชนีมวลร่างกาย  เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานท่ีก าหนด 
๓.๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
๓.๗ มีความประพฤติดีเรียบร้อย 
๓.๘ มีสุขภาพ  บุคลิกภาพ  สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี ไม่ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
         



- ๒ - 
 

๓.๙ มีความถนัดละความสามารถพิเศษทางการกีฬาในข้อ ๒  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

๓.๑๐ เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
หรือมีหลักฐานส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 

๓.๑๑ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
๓.๑๒ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔8 
๓.๑๓ เพศชายมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไปหรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป 
 ๓.๑๓.๑.นักเรียนชายท่ีมีส่วนสูง ๑๘๕ เซนติเมตร ขึ้นไปและนักเรียนหญิงมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร 

ได้รับการพิจารณา  เป็นกรณีพิเศษ 
 ๓.๑๓.๒.กรณีนักเรียนท่ีมีส่วนสูงไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  พิจารณาเฉพาะส าหรับต าแหน่งต่อไปนี้ 
  ๑. ฟุตบอลต าแหน่งกองกลางมีส่วนสูง  ๑๖๐  เซนติเมตรขึ้นไป  จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
  ๒. วอลเลย์บอลตัวรับอิสระมีส่วนสูง ๑๕๕  เซนติเมตรขึ้นไป   จ านวนไม่เกิน    ๒ คน 
๓.๑๔ ผู้สมัครต้องมีดัชนีมวลร่างกาย  เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานท่ีก าหนด 
๓.๑๕ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
๓.๑๖ มีความประพฤติดีเรียบร้อย 
๓.๗  มีสุขภาพ  บุคลิกภาพ  สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี ไม่ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจ าตัวที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
๓.๘ มีความถนัดละความสามารถพิเศษทางการกีฬาในข้อ ๒ 

      ๓.๙ เพศชายมีส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร ขึ้นไปหรือเพศหญิงมีส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป 
๓.๑๐ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
๓.1๑ มีความประพฤติดี เรียบร้อย 
๓.1๒ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายและจิตท่ีดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัว 

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
๓.1๓ มีความถนัด และความสามารถพิเศษทางการกีฬาฟุตบอล  หรือ วอลเลย์บอล 
 

๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
๔.๑ มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ ๓ 
๔.๒ ความสูง  
๔.๓ การทดสอบทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
๔.๔ การทดสอบข้อเขียน ๕ วิชาหลัก  (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ

ภาษาต่างประเทศ )   
๔.๕ การสัมภาษณ์ 

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
๕.1 ต้ังแต่วันท่ี ๔   มกราคม ๒๕๖5 ถึงวันท่ี 1๐ กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น 
www.kanchanapisek.ac.th 
5.2 ประกาศรายช่ือผู้สมัคร วันท่ี ๑4  กุมภาพันธ์  2565 
5.3 ด าเนินการสอบคัดเลือก วันท่ี ๑8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 2565 
5.4 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 2565  
5.5 รายงานตัวนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก วันท่ี ๕ มีนาคม 2565  ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม 2565  

 
 
 

http://www.kanchanapisek.ac.th/


- ๓ - 
 

๗.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (น ามาวันรายงานตัว) 
๗.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนด 
๗.๒  ใบรับรองของโรงเรียนท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา ๒๕๖4 หรือ ส าเนา 

หลักฐานการจบ การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1) (ส าหรับสมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 
๗.๓ ใบรับรองของโรงเรียนท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

หรือส าเนาหลักฐานการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า(ส าหรับสมัครเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4) 
 ๗.๔ ใบรับรองความประพฤติ 

๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปท่ีถ่ายในคราว 
เดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖ เดือน) 

๗.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด ท่ีมีช่ือผู้สมัครและบิดา – มารดา  
๗.๗ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสูติบัตร จ านวน๑ชุด 
๗.๘ ส าเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา ส าเนาภาพถ่ายโล่/เหรียญรางวัล  

หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาท่ีจะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี) 
๗.8 ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

๘. ก าหนด สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัว และมอบตัว 
  วันที่ทดสอบและรายงานตัวจะประกาศภายหลังติดตามทางเว็บไซต์โรงเรียน     
  www.kanchanapisek.ac.th 
๙. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา   ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะต้องท าสัญญา

การให้และรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา  โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการ
ให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  
และต้องยอมรับเงื่อนไขตามท่ีสัญญาก าหนดตามรายละเอียดและรูปแบบของสัญญา 

10. การทดลองเรียน 
      นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาต้องทดลองเรียนภายใน 30 วัน

หลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะออกจากโครงการได้ในระหว่างทดลองเรียนโดยไม่เสียค่าปรับ 
ตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี   2๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

                                                               
(นายพีระวัตร  จันทกูล) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 ร่าง วีระเดช 

พมิพ์ วีระเดช 

ตรวจ ............ 
 

 

 

 


