ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องปกติ)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปีและมุ่งเน้นให้มี
ลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชู ปถัมภ์และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป - กลับ เพื่อให้การรับนักเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ
๒. จำนวนนักเรียนที่รับ
ห้องเรียนปกติ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำนวน ๗๒ คน
จำนวน ๗๒ คน

๓. คุณสมบัติของนักเรียน
๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หรือเทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ กรณีมีวิชาติด ๐ ร มส ต้องได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

๒

๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ กรณีมีวิชาติด ๐ ร มส ต้องได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๕. กำหนดวันและเวลา
๕.๑ รับสมัครออนไลน์ ( www.kpch.ac.th )
- วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๓๕๕๗๓ , ๐๘๕-๗๗๒๕๗๓๗
- ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครทางเวบไซต์ www.kpch.ac.th
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- วัน ที่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และทางเวบไซต์
www.kpch.ac.th
๕.๓ สอบคัดเลือก
ระดับชั้น
วันที่สอบ
ม. ๑ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ (สอบข้อเขียน)
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ม. ๔ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ (สอบข้อเขียน)
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

๕.๔ ประกาศผล
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และทางเวบไซต์ http://www.kpch.ac.th
๕.๕ รายงานตัวและมอบตัว
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๖. หลักฐานการสมัคร
๖.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๖.๑.๑ ใบสมัคร กภ.ชย.๑.๑
๖.๑.๒ กรณีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วใช้หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า

๓

๖.๑.๓ ปพ.๑ (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕)
กรณียังไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๖.๑.๔ ใบรับรองความประพฤติ
๖.๑.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดาและนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
๖.๑.๖ สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดาและนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
๖.๑.๗ รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖.๑.๘ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
๖.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๖.๒.๑ ใบสมัคร กภ.ชย.๔.๑
๖.๒.๒ กรณีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วใช้หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หรือเทียบเท่า
๖.๒.๓ ปพ.๑ (แสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) กรณียงั ไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๖.๑.๔ ใบรับรองความประพฤติ
๖.๑.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา มารดาและนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
๖.๑.๖ สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดาและนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
๖.๑.๗ รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖.๑.๘ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

