ประกาศโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึก ษาปี ที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรีย นมัธ ยมสัง คีต วิท ยา กรุ งเทพมหานคร จัง หวั ดปทุมธานี สั งกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตา มพร ะราชด าริ ข งงสมเดจ จ พระเทพรั ต นรา ชสุ ด า สยามบรมราชกุ มา รี
โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ งส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู งนุ รักษ์ การดนตรี ส่ง เสริมทัก ษะและความเป็ นเลิ ศทางดนตรี ขงงนัก เรีย น
ในระดับ มัธยมศึกษาที่ สามารถยึดเป็ นงาชีพได้ รวมทั้งเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่งและพัฒนา สู่มาตรฐาน สากลได้
และได้ต้ นแบบขงงการจัดตั้งโรงเรียนมั ธยมศึก ษาเพื่ง ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ไ ด้มาตรฐานสากล ทั้งดนตรีไทย
และดนตรีสากลควบคู่ไปกับการเรียนการสงนสายสามัญ รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทไป-กลับ โดยมีพื้นที่บริการ
ทั่วประเทศ ดั งนั้น เพื่งให้ การรั บนักเรี ยน ปี การศึก ษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรี ยบร้ง ย ทั้งนี้ โดยความเหจ นชงบ
ขงงส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานโรงเรีย นมั ธยมสัง คีต วิท ยา กรุง เทพมหานคร ในคราวประชุ ม
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่งวั นจั นทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ และส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานจึ งก าหนดแนว
ทางการรับ นักเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ ๑ และมัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๔ ขงงโรงเรียนมั ธยมสังคี ตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
๒. จานวนนักเรียนที่รับ
๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๘๐ คน
๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑๘๐ คน
๓. คุณสมบัติของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.๑ ประเภทสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
๓.๑.๑ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรขงงกระทรวงศึกษาธิการหรืง
เทียบเท่าหรืงกาลังศึกษางยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรืงเทียบเท่า
๓.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้งย มีระเบียบวินัยและงยู่ร่วมกับผู้งื่นได้เป็นงย่างดี
๓.๑.๓ มีสุขภาพงนามัยสมบูรณ์แขจงแรง
๓.๑.๔ มีความรัก ความสนใจและมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทยหรืงดนตรีสากล
๓.๑.๕ สามารถง่านโน้ตดนตรีไทยหรืงโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
๓.๑.๖ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรืงดนตรีสากลได้งย่างน้งย ๑ เครื่งงมืง ดังนี้ ๑) ระนาดเงก
๒) ระนาดทุ้ม ๓) ฆ้งงวงใหญ่ ๔) ฆ้งงวงเลจก ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซงด้วง ๘) ซงงู้ ๙) ซงสามสาย
๑๐) ขลุ่ย ๑๑) ปี่ ๑๒) เครื่งงหนัง ๑๓)ขับร้งงไทย ๑๔) ฟลุท ๑๕) โงโบ ๑๖) คลาริเนจท ๑๗) แซกโซโฟน
๑๘) บาสซูน ๑๙)ฮงร์น ๒๐) ทรัมเป็ท ๒๑) ทรงมโบน ๒๒) ยูโฟเนียม ๒๓) ทูบา ๒๔) ไวโงลิน ๒๕) วิโง
ล่า ๒๖) เชลโล ๒๗) ดับเบิลเบส ๒๘) กีตาร์(คลาสสิค) ๒๙) เปียโน ๓๑) คีย์บงร์ด ๓๒) งีเลจกโทน ๓๓)
ไซโลโฟน ๓๔) กลงงชุด ๓๕) ขับร้งงประสานเสียง และ ๓๖) นาฏศิลป์
๓.๑.๗ ผู้ปกครงงสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลงดเวลาที่ศึกษางยู่ในโรงเรียนนี้

๒
๓.๑.๘ หากรับนั กเรียนในข้ง ๓.๑ ได้ไม่เตจมตามแผนการรับนั กเรียนให้รับนักเรียนเพิ่มในข้ง ๓.๒
ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน
๓.๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่ว ไป (มีความสนใจเรียนทางด้านดนตรี)
๓.๒.๑ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรขงงกระทรวงศึกษาธิการ หรืง
เทียบเท่า หรืงกาลังศึกษางยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรืงเทียบเท่า
๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้งย มีระเบียบวินัยและงยู่ร่วมกับผู้งื่นได้เป็นงย่างดี
๓.๒.๓ มีสุขภาพงนามัยสมบูรณ์แขจงแรง
๓.๒.๔ มีความรัก ความสนใจด้านดนตรีไทยหรืงดนตรีสากล
๓.๒.๕ สามารถสงบคัดเลืงกผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด(วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
สังคมศึกษา, ภาษางังกฤษ)
๓.๒.๖ ผู้ปกครงงสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลงดเวลาที่ศึกษางยู่ในโรงเรียนนี้
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัครขงงโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๔.๒ ใบสาคัญแสดงสถานะทางการศึกษา (งย่างใดงย่างหนึ่ง)
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ : ป) ตัวจริง พร้ง มสาเนา
- ใบรับรงงผลการศึกษา
๔.๓ ใบรับรงงความประพฤติ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านขงงนักเรียน ตัวจริง พร้งมสาเนา
๔.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๓

๕. กาหนดวันและเวลา
กิจกรรม
รับระเบียบการและใบสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เข้าค่ายค้นหาความสามารถพื้นฐานด้าน
ดนตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ประเภทสงบคัดเลืงก
ทั่วไป)
สงบคัดเลืงกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศผลสงบคัดเลืงก
รายงานตัว และมงบตัวนักเรียน
พร้งมชาระเงินบารุงการศึกษา

วัน เดือน ปี
๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป

๓
๖. วันและเวลา/วิธีการสอบคั ดเลือก
ประเภทสอบความสามารถพิ เศษทางด้านดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิธีการสอบคัดเลือ ก ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
วัน เดือน ปี/เวลา
วิธีการสอบ
รายละเอียด
๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สงบข้งเขียน (ปรนัย) เนื้งหาตามสาขาวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์,
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐น.
วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา, ภาษางังกฤษ
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. - ทดสงบการฟัง และ สอบปฏิบัติเครื่องมืออย่ างน้อย ๑ เครื่องมือ ดังนี้
ง่านโน้ตดนตรี
๑) ระนาดเงก ๒) ระนาดทุ้ ม ๓) ฆ้ ง งวงใหญ่ ๔)
- ทดสงบปฏิบัติด้าน ฆ้งงวงเลจก ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซงด้ว ง ๘) ซงงู้ ๙)
ดนตรีไทยหรืงดนตรี ซงสามสาย ๑๐) ขลุ่ ย ๑๑) ปี่ ๑๒) เครื่ ง งหนั ง
สากล
๑๓)ขั บ ร้ง งไทย ๑๔) ฟลุท ๑๕) โงโบ ๑๖) คลาริ
เนจ ท ๑๗) แซกโซโฟน ๑๘) บาสซู น ๑๙)ฮงร์ น
๒๐) ทรัมเป็ท ๒๑) ทรงมโบน ๒๒) ยู โฟเนี ยม ๒๓)
ทูบา ๒๔) ไวโงลิน ๒๕) วิ โงล่า ๒๖) เชลโล ๒๗)
ดับเบิลเบส ๒๘) กีตาร์(คลาสสิค) ๒๙) เปีย โน ๓๑)
คีย์บงร์ ด ๓๒) งีเลจก โทน ๓๓) ไซโลโฟน ๓๔) กลงง
ชุด ๓๕) ขับร้งงประสานเสียง และ ๓๖) นาฏศิลป์

๑
หมายเหตุ
สามารถ
เตรียมแฟ้ม
สะสมผลงาน
(Portfolio)
ถ้ามี

๗. ประเภทสอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิธีการสอบคัดเลือ ก ประเภทสอบทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วัน เดือน ปี/เวลา
วิธีการสอบ
รายละเอียด
๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สงบข้งเขียน (ปรนัย) เนื้งหาตามสาขาวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐น.
วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษางังกฤษ
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. สัมภาษณ์
- ทัศนคติ เจตคติ บุคลิกภาพ
- มีความรัก ความสนใจด้านดนตรีไทย
หรืงดนตรีสากล

หมายเหตุ
สามารถเตรียม
แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) ถ้ามี

…………………………………………………….............................................……….

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ ๔
๑. คุณสมบัติของนักเรียน
๑.๑ จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ตามหลั กสู ต รขงงกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรื ง เทียบเท่า หรืงกาลังศึกษางยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 หรืงเทียบเท่า
๑.๒ เป็นโสด
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้งย มีระเบียบวินัยและงยู่ร่วมกับผู้งื่นได้เป็นงย่างดี
๑.๔ มีสุขภาพงนามัยสมบูรณ์แขจงแรง
๑.๕ มีความรัก ความสนใจและมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทยหรืงดนตรีสากล

๔
๑.๖ สามารถง่านโน้ตดนตรีไทยหรืงโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
๑.๗ มีความถนัดในการปฏิ บัติดนตรีไทยหรืงดนตรีสากลได้งย่างน้ง ย ๑ เครื่งงมื ง ดังนี้ ๑) ระนาดเงก ๒)
ระนาดทุ้ม ๓) ฆ้งงวงใหญ่ ๔) ฆ้งงวงเลจ ก ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซงด้ว ง ๘) ซงงู้ ๙) ซงสามสาย ๑๐) ขลุ่ย ๑๑) ปี่
๑๒) เครื่ง งหนั ง ๑๓)ขับร้ งงไทย ๑๔) ฟลุท ๑๕) โงโบ ๑๖) คลาริเนจ ท ๑๗) แซกโซโฟน ๑๘) บาสซูน ๑๙)ฮงร์ น
๒๐) ทรั มเป็ ท ๒๑) ทรงมโบน ๒๒) ยูโฟเนีย ม ๒๓) ทูบา ๒๔) ไวโงลิน ๒๕) วิโ งล่า ๒๖) เชลโล ๒๗) ดับ เบิ ล
เบส ๒๘) กีตาร์ (คลาสสิค ) ๒๙) เปีย โน ๓๑) คี ย์บงร์ด ๓๒) งี เลจกโทน ๓๓) ไซโลโฟน ๓๔) กลงงชุด ๓๕) ขั บร้ง ง
ประสานเสียง และ ๓๖) นาฏศิลป์๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัครขงงโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
๒.๒ ใบสาคัญแสดงสถานะทางการศึกษา (งย่างใดงย่างหนึ่ง)
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ : ป) ตัวจริง พร้งมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรงงผลการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบรับรงงความประพฤติ
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านขงงนักเรียน ตัวจริง พร้งมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
๓. กาหนดวันและเวลา
กิจกรรม
รับระเบียบการและใบสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สงบคัดเลืงกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประกาศผลสงบคัดเลืงก
รายงานตัว และมงบตัวนักเรียน
พร้งมชาระเงินบารุงการศึกษา

วัน เดือน ปี
๑-๒๗ กุมภาพันธ์
๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์
๑๐ มีนาคม
๑๕ มีนาคม

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐

น.
น.
น.
น.

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. วันและเวลา/วิธีการสอบคั ดเลือ ก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วิธีการสอบคัดเลือ ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วัน เดือน ปี/เวลา
วิธีการสอบ
รายละเอียด
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สงบข้งเขียน (ปรนัย) เนื้งหาตามสาขาวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐น.
วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา, ภาษางังกฤษ
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. - ทดสงบการฟัง และ สอบปฏิ บั ติเครื่ อ งมื อ อย่ า งน้ อ ย๑เครื่ อ งมื อ ดั ง นี้ ๑)
ง่านโน้ตดนตรี
ระนาดเงก ๒) ระนาดทุ้ ม ๓) ฆ้ ง งวงใหญ่ ๔) ฆ้ ง งวง
- ทดสงบปฏิบัติด้าน
เลจก ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซงด้ว ง ๘) ซงงู้ ๙) ซงสาม
ดนตรีไทยหรืงดนตรี
สาย ๑๐) ขลุ่ย ๑๑) ปี่ ๑๒) เครื่งงหนัง ๑๓)ขับ ร้งงไทย
สากล
๑๔) ฟลุท ๑๕) โงโบ ๑๖) คลาริเ นจท ๑๗) แซกโซโฟน
๑๘) บา สซู น ๑๙ )ฮ งร์ น ๒ ๐) ทรั ม เป็ ท ๒๑ )
ทรงมโบน ๒๒) ยู โ ฟเนี ย ม ๒๓) ทู บ า ๒๔) ไวโงลิ น
๒๕) วิโงล่า ๒๖) เชลโล ๒๗) ดับเบิลเบส ๒๘) กีตาร์
(คลาสสิค ) ๒๙) เปีย โน ๓๑) คี ย์บ งร์ ด ๓๒) งีเลจ ก โทน

หมายเหตุ
สามารถ
เตรียมแฟ้ม
สะสม
ผลงาน
(Portfolio)
ถ้ามี

๕
๓๓) ไซโลโฟน ๓๔) กลงงชุด ๓๕) ขับร้ งงประสานเสีย ง
และ ๓๖) นาฏศิลป์

๕. กลุ่มการเรียนที่เปิดสอบในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๔ จานวน ๑๘๐ คน ได้แก่
๑)
๒)
๓)
๔)

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน ๓๖ คน
กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษางังกฤษ
จานวน ๓๖ คน
กลุ่มการเรียนภาษางังกฤษ – ภาษาจีน,ภาษางังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น จานวน ๓๖ คน
กลุ่มการเรียนดนตรี
จานวน ๗๒ คน

การมอบตัวนักเรียนผู้ที่ได้รั บการคั ดเลือกจะต้องมามอบตัว และชาระเงิน บารุงการศึก ษาที่โรงเรี ยน
กาหนด หากไม่มามอบตัวและชาระเงินถือว่า สละสิท ธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางปราณี ลายเสืง)
ผู้งานวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

