ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
*****************************************************
โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี และ
มุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชู ป ถัมภ์ และจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่ างดีมีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่ างมีคุณ ภาพ รับ นั กเรีย นเข้าศึก ษาต่อทั้งประเภทประจำและประเภทไป - กลั บ ดังนั้น เพื่ อให้ การรับ สมัค ร
นักเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสิ นธุ์ จึง
กำหนดแนวทางการรั บ นั กเรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๔ ของโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๖ ถนนเขาวง-นาคู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๑๐
จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม อำนาจเจริญ มหาสารคาม และ
อุดรธานี
๒. จํานวนนักเรียนที่จะรับ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ มีแนวทางการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวนนักเรียนที่รับทั้งสิ้น ๑๗๓ คน ดังนี้
๒.๑ ห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับ
นักเรียนจำนวน ๓๐ คน
๒.๒ ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนจำนวน ๑๐๘ คน
๒.๓ ห้องเรียนดนตรี รับนักเรียนจำนวน ๓๕ คน
๓. คุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ สําเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกําลั ง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรือเทียบเท่า
๓.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.๓ เป็นโสด
๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๖ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
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๔. ประเภทของการรับ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕
มีรายละเอียดและสัดส่วนการรับของแต่ละประเภท ดังนี้
๔.๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (Gifted Room) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประเภทห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับนักเรียนจํานวน ๓๐ คน คัดเลือกโดยการสอบ
คัดเลือก เรียงลำดับประกาศผลสอบ ลำดับที่ 1-30 (หมายเหตุ : คัดเลือกด้วยการสอบคัดเลือกโดยนักเรียนที่
สมัครจะต้องสอบใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามตารางกำหนดการสอบ)
๔.๒ ประเภทห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประเภทห้องเรียน
ปกติ คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก เรียงลำดับประกาศผลสอบ ลำดับที่ 31-140
๔.๒ ประเภทห้องเรียนดนตรี (แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประเภทห้องเรียน
ดนตรี คัดเลือกโดยการสอบคัดเลือก และสอบภาคปฏิบัติ ตามตารางกำหนดการสอบ เรียงลำดับประกาศผลสอบ
ลำดับที่ 1-35
๕. หลักฐานในการสมัคร ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
๕.๑ ใบสมัครของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
๕.๒ ใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
๕.๓ สำเนา ปพ.๑ หรือใบรับรองตัวจริง ของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน
๕.๔ สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด โดยผู้ปกครองลงชื่อ
รับรองสำเนา
๕.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุของการสมัครแต่ละประเภท
๖. วิช าที่ สอบสำหรั บ นั กเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๔ ใช้ข้อสอบกลุ่ ม ห้ องเรีย นพิ เศษวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเครือข่าย รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
วิชาละ ๓๐ ข้อ รวมทั้งหมด ๑๕๐ ข้อ หากนักเรียนที่เข้าสอบมีผลคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาเรียงคะแนนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามลำดับ (ผลคะแนนสอบจะนำไปจัด
ห้องเรียน)

-๓๗. การรับสมัคร
นั กเรี ยนที่ ส นใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๔ ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๕ ให้ ม าสมัค รได้ ที่ โรงเรี ย น
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ตามวัน เวลาที่กําหนดดังตารางการรับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และ เว็บไชค์ของโรงเรียน www.kanchana.ac.th
สมัครผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/EzCoTLRRnptyJAEf9 หรือสมัครสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

คิวอาร์โค้ดรับสมัคร นักเรียน
๘. สถานที่สอบ การเข้าห้องสอบและประกาศผลสอบ
๘.๑ นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบคัดเลือกที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- ทดสอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (ทุกกลุ่ม/ทุกประเภท)
- ทดสอบความสามารถพิเศษ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะนักเรียนห้องเรียนดนตรี)
๘.๒ การเข้าห้องสอบ ให้นักเรียนบัตรประจำตัวประชาชนต่อกรรมการคุมห้องสอบ
๘.๓ การประกาศผลสอบ วัน พุธ ที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๙. การรายงานตัวและมอบตัว
รายงานตัวและมอบตัวใน วันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
๙.๑ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Room)
– บัญชีรายชื่อตัวจริง
รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
– บัญชีรายชื่อตัวสํารอง
รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
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๙.๒ ห้องเรียนปกติ
– บัญชีรายชื่อตัวจริง
– บัญชีรายชื่อตัวสํารอง
๙.๒ ห้องเรียนดนตรี
– บัญชีรายชื่อตัวจริง
– บัญชีรายชื่อตัวสํารอง

รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางทวีภรณ์ วรชิน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
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หนังสือรับรองผลการเรียนและการรับรองความประพฤติ
เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นาวสาว)..............................................................................ตำแหน่ง......................................................
โรงเรียน.................................................................................อำเภอ...........................................จังหวัด..............................................
ขอรับรองว่า (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)…………......……........................……………..............………… ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้จริง มีผลการเรียนและผลการเรียนเฉลีย่ สะสมเฉลีย่ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลีย่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๑+
๑+

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑

- ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรียน = …………………………………………………………..………………………………………….……………
- ความประพฤติ.............................................................................................................................................................................
- ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่……………..เดือน…………………….พ.ศ…………………..
รูปถ่าย
๑.๕ นิ้ว

ประทับตรา

(ลงชื่อ)
(………………............……………………….)
ตำแหน่ง……………………………….…………………………

(……………………………)
นายทะเบียน
หมายเหตุ

๑. ใบรับรองต้องไม่มีร่องรอยการขูด ขีด ฆ่า ถ้ามีให้ผู้รับรองลงนามกำกับ
๒. ใบรับรองฉบับนี้ใช้สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เท่านั้น

เฉลี่ย
รวม

