
ขอมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40ตั้งอยูเลขที่ 444  หมูที่ 4 ตําบลชนแดน

                การติดตอสื่อสาร      
             
             

   

1.2  เปดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่

 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

 

 

 

 

เปนรูปพระสุรัสวดี พระแมเจาผูอุปภัมภการศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรูและความสดชื่นทั้งมวล
พระวรกายขาวผอง พระหัตถขวาประทานตํารา พระหัตถซายโปรยดอกไม  ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือ
ชลาลัย 

สงเสริมการศึกษา
 

“สุวิชา โน   ภวํ โหติ

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
ตําบลชนแดน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ รหัสไปรษณีย 

การติดตอสื่อสาร      โทรศัพท       0-5676-1262  
             โทรสาร        0-5676-1261   

     วิทยุสื่อสาร    ความถี่ 147.450 MHz  นาม เรียกขาน 

มัธยมศึกษาปที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

อักษรยอของโรงเรียน  

ช.ด. 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 

เปนรูปพระสุรัสวดี พระแมเจาผูอุปภัมภการศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรูและความสดชื่นทั้งมวล
พระวรกายขาวผอง พระหัตถขวาประทานตํารา พระหัตถซายโปรยดอกไม  ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือ

ปรัชญา  
สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

คําขวัญ  
เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย  

 
คติธรรมของโรงเรียน 

สุวิชา โน   ภวํ โหต”ิ       ผูรูดีเปนผูเจริญ 

 
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
จังหวัดเพชรบูรณ รหัสไปรษณีย 67150   

นาม เรียกขาน “แดนทอง” 

เปนรูปพระสุรัสวดี พระแมเจาผูอุปภัมภการศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรูและความสดชื่นทั้งมวล 
พระวรกายขาวผอง พระหัตถขวาประทานตํารา พระหัตถซายโปรยดอกไม  ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือ



สีประจําโรงเรียน 
 
 

 
 

เทา    หมายถึง    สมอง  
แสด   หมายถึง    คุณธรรมและความกลา 
 

เอกลักษณ 
เรียนดี   กีฬาเดน  เนนคุณธรรม 

 
อัตลักษณ 

ยิ้มงาย   ไหวสวย  ทักทายเปน 

 1.4 เว็บไซตของโรงเรียน 

    เว็บไซตหลัก                  http://www.cdw.ac.th 

    Social Media               http://www.facebook.com/cdwpbn 

                       กระดานขาวโรงเรียน        http://www.cdw.ac.th/cdw/smf 

            E-mail โรงเรียน     surasvadee@hotmail.com 
 

              ระบบการจดัการเรียนรู้ผา่นเวบ็ (e-Learning)      http://www.cdw.ac.th/cdw/lms 
    

1. 5  มีเขตพื้นที่บริการ   9 ตําบล  ไดแก 

1) ตําบลชนแดน    

2) ตําบลพุทธบาท                     

3) ตําบลทาขาม     

4) ตําบลดงขุย     

5) ตําบลลาดแค     

6) ตําบลบานกลวย     

7) ตําบลซับพุทรา                

8) ตําบลตะกุดไร     

9) ตําบลศาลาลาย 



1.6  อาณาเขต  

ทิศเหนือ        จรดกับ   บานนาดง หมูที่ 12 ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน  
ทิศใต            จรดกับ   บานคลองหวยหลัว หมูที ่4 ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน  
ทิศตะวันออก   จรดกับ   เทศบาลตําบลชนแดน ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน  
ทิศตะวันตก     จรดกับ   บานคลองหวยหลัว - บานนาดง หมูที่ 12 ตําบลชนแดน  
 

  1.7  ขอมูลพิกัดแผนที ่(Latitude, Longitude)      Latitude : 16.192554810318054 
                                                               Longitude : 100.85442245006561 

 
1.8  การคมนาคม  

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อยูหางจากทางหลวง หมายเลข 113 (ถนนชมฐีระเวช) ระยะทาง 600 
เมตร มีการคมนาคมในระยะทางระหวางอําเภอ/หนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ระยะทาง 54 กิโลเมตร  
- ที่วาการอําเภอชนแดน ระยะทาง 1  กิโลเมตร  
- เทศบาลตําบลชนแดน ระยะทาง 0.3 กิโลเมตร  
- องคการบริหารสวนตําบลชนแดน ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลชนแดน ระยะทาง 2 กิโลเมตร  
- สถานีตํารวจภูธรอําเภอชนแดน ระยะทาง 0.85 กิโลเมตร  
- การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชนแดน ระยะทาง 0. 5 กิโลเมตร 
- การประปาสวนภูมิภาคอําเภอชนแดน ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
- หางจากกรุงเทพมหานคร  350   กิโลเมตร 

 

   1.9 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเปนที่ราบที่สูงและเปน ภูเขาเตี้ยๆ ทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออก 
พื้นที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตบริเวณนี้มีคลองสําคัญ คือ คลองบุษบง ไหลผานดานทิศตะวันออก
และทิศใตของชุมชน คลองสายนี้เปนแหลงน้ําระบายน้ําที่สําคัญของชุมชนดวย  

สภาพภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเมืองรอน สามารถจําแนกลักษณะภูมิอากาศเปน   3   ฤดูกาล ดังนี้  
- ฤดูรอน ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  
- ฤดูฝน ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ  
เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาโอบลอม จึงทําใหอากาศรอนจัดในฤดูรอน และคอนขางหนาวในฤดูหนาว 

ในชวงฤดูหนาวจะไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดนําความหนาวเย็นและความแหงแลง
เขามา  

1.10 สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  
สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากเปน

พื้นที่ขนาดใหญ ทําใหมีประชากรจํานวนมาก และประกอบดวยหลากหลายภูมิภาค และวัฒนธรรมแตก็อยู
รวมกันอยางสงบสุขประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีอุปนิสัยเอื้ออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย มีความรักถิ่นบานเกิด 
วิถีความเปนอยูแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตพื้นที่ จะมีลักษณะรวมกันเปน
กลุมญาติพี่นอง มีความรักเคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม สืบทอดกันยาวนาน
จนถึงปจจุบัน  



สภาพทางเศรษฐกิจ   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก   การทํานา   การทําไร   
การเลี้ยงสัตว   และประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียง  

 
1.11 เขตการปกครอง  
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ตั้งอยู หมูที่ 4 ตําบลชนแดน อําเภอชนแดน ในเขตบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลชนแดน  
 

 
         1.12 แผนที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  

 

 


