
 

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2) 

------------------------------------------------------------------- 

                    ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   เพชรบูรณ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่วันที่  9  – 24  เมษายน  2565   บัดนี้ได้ดำเนินการ 
รับสมัครเรียบร้อยแล้ว   ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และกำหนดสอบคัดเลือก   
ในวันที่ 26 เมษายน 2565  มีรายชื่อตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ฟุตบอลชาย  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วอลเลย์บอลหญิง 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิทย์-กีฬา ฟุตบอลชาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ - สกุล 

พ.ศ.
เกิด 

โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 001 เด็กชายเจษฎา   พูนอนุ 2551 บ้านหัวดง หัวดง พิจิตร  

ที ่
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ - สกุล พ.ศ.เกิด โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 001 เด็กหญิงเนรัญชลา  คล้ายชลธ ี 2551 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่  
2 002 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมทอง 2551 ชุมชนวังสะพุง วังสะพุง เลย  

ที ่
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ - สกุล พ.ศ.เกิด โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 001 นายสิรภัทร  พรมดวง 2549 สิรินคริสเตียน หล่มสัก เพชรบูรณ ์  
2 002 นายธนบดี   กองเพ็ง 2549 หล่มสักวิทยาคม หล่มสัก เพชรบูรณ์  
3 003 นายณัฐวุฒิ  เวชสันเทียะ 2549 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์  



 
หน้า 2 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ศิลป์-กีฬา ฟุตบอลชาย  

 

 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ศิลป์ -กีฬา วอลเลย์บอลหญิง 

 

ประกาศ วันที่   25  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 
 

              (นายพีระวัตร    จันทกูล) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ที ่
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ - สกุล พ.ศ.เกิด โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 001 นายรัชธพงษ์  ขวัญแสน 2549 กศน.ต.นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ ์  
2 002 นายศุทรา     กุลพิมาย 2549 นิคมลำนารายณ ์ ชัยบาดาล ลพบุร ี  
3 003 นายพัชรพล   ป๊อบ 2549 เพชรละครวิทยา หนองไผ ่ เพชรบูรณ ์  
4 004 นายกฤศน์  แก้วคูณ 2549 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า เพชรบูรณ ์  
5 005 นายปฎิพล  ศักดา 2549 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า เพชรบูรณ ์  
6 006 นายขวัญชัย  สมภักด ี 2549 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์  
7 007 นายประกาศติ วันเสน 2549 บ้านช่องแคบ พบพระ ตาก  
8 008 นายโสพสั  ฤกษ์พิชัย 2549 ชุมชนวังสะพุง วังสะพุง เลย  

ที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล พ.ศ.เกิด โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

1 001 นางสาวปัทธวรรณ อินอ้าย 2549 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า เพชรบูรณ์  



 
 

 
 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
โครงการห้องเรียนกีฬา   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประจำปีการศึกษา 2565  (รอบ2) 

 
 
หมายเหตุ  1.ตารางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
    2.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-3264208 ครูประชุม เหล่าแช่ม 
 

วันที่ เวลา รายการ สถานที ่ หมายเหตุ 
 

26 เม.ย.65 
08.00-08.30 น. 
08.30–09.00 น. 
 
09.00–12.00 น. 
 
 

การรับรายงานตัว 
การปฐมนิเทศ 
วัดส่วนสูง 
การปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล      
   1. การเดาะลูกฟุตบอล                               
   2. การเลี้ยงลูกฟุตบอล 
   3. การโหม่งลูกบอลลง 
   4. การเตะลูกฟุตบอลโด่ง 
   5. การยิงประตู 
-  การเล่นเฉพาะตำแหน่ง 
-  การเล่นทีม 
 
 

อาคาร 3 ชั้น 1  
 
 

สนามกีฬา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

-  ชุดนักเรียนแต่งกายชุด-
ชุดกีฬา 
-  ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ 
 
 
-ชุดกีฬา 

  การปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
    1.การเล่นลูกบอลสองมือล่าง 
   2.การเล่นลูกบอลสองมือบน 
   3.การกระโดดตบ 
   4.การเสิร์ฟ 
-  การเล่นเฉพาะตำแหน่ง 
-  การเล่นทีม 
 

สนามกีฬา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

-ชุดกีฬา 

13.00–16.00 น. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  ฐานที่ 1  วิ่ง  50  เมตร 
-  ฐานที่ 2  ยืนกระโดดไกล 
-  ฐานที่ 3  วิ่งเก็บของ 
- ฐานที่ 4 วิ่งระยะไกล 
- หญิง วิ่ง 800 เมตร 
- ชาย วิ่ง 1,000 เมตร 
-ฐานที่ 5 ความอ่อนตัว/ยืดหยุ่น 

สนามกีฬา 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

-ชุดกีฬา 


