ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการโครงการห้องดนตรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการเรียนวิทย์ – ดนตรี เพื่อส่งเสริม ต่อยอดความรู้ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามความสนใจและ
ความถนัด ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ให้บรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุดของนักเรียนแต่ละคน
ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จึงกาหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โครงการห้องดนตรี ไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ในการสนับสนุนการเรียนที่ทาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรี ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
2. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนในแผนการเรียนวิทย์ – ดนตรี จานวน 35 คน
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
2. สาเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ชัน้ ป.6 จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
5. กาหนดวัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
1. รับสมัคร วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์
2. สอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติด้านดนตรี (ให้นาเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ถนัดมาด้วย)
วันที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
3. ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00น. ปิดประกาศและเว็บไซต์ www.kanchana.ac.th
4. รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายไกรวร แสงชมภู)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

กาหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกาหนดวัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัวและมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

วัน เดือน ปี
21 – 24 มี.ค. 2561
26 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561

เวลา
08.30 – 16.30 น.
09.00 – 15.00 น.
09.00 น.
09.00 – 16.30 น.

สถานที่
ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ป้ายหน้าห้องวิชาการ/เว็บไซต์โรงเรียน
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

หมายเหตุ

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................
ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดาเนินการโครงการห้องดนตรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี เพื่อส่งเสริม ต่อยอดความรู้ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามความสนใจ
และความถนัด ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ให้
บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของนักเรียนแต่ละคน
ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จึงกาหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ
ห้องเรียนดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โครงการห้องดนตรี ไม่จากัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ในการสนับสนุนการเรียนที่ทาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรี ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
2. จานวนนักเรียนที่รับ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนในแผนการเรียนศิลป์ – ดนตรี จานวน 35 คน
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
2. สาเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ชัน้ ป.6 จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
5. กาหนดวัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
1. รับสมัคร วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์
2. สอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติด้านดนตรี (ให้นาเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ถนัดมาด้วย)
วันที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
3. ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 09.00น. ปิดประกาศและเว็บไซต์ www.kanchana.ac.th
4. รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายไกรวร แสงชมภู)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

กาหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกาหนดวัน เวลา การรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัวและมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรม
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล
รายงานตัวและมอบตัว

วัน เดือน ปี
21 – 24 มี.ค. 2561
27 มีนาคม 2561
28 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561

เวลา
08.30 – 16.30 น.
09.00 – 15.00 น.
09.00 น.
09.00 – 16.30 น.

สถานที่
ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ป้ายหน้าห้องวิชาการ/เว็บไซต์โรงเรียน
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

หมายเหตุ

