
  

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง คุณสมบัตหิลักเกณฑและวิธกีารสอบคัดเลือกของนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ  

 โรงเรียนปากชอง ปการศึกษา 2565 

----------------------------------------------------------------------- 

ดวยโรงเรียนปากชอง  อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 

2565 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 

2565 ที่ ศธ 04006/ว 3936 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปากชอง  จึงกำหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและ

วิธกีารสอบคัดเลือกของนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ ดังนี ้
 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 1.1 สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

ในชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 

 1.2 เปนโสด 

 1.3 มีความประพฤติเรียบรอย 

 1.4 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

 1.5 มีผูปกครองท่ีสามารถดแูลรับผิดชอบเก่ียวกับความประพฤติ และการเรียน 

1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ตามประเภทท่ีสมัคร 

2. ประเภทนักเรียนท่ีรับ 

 ความสามารถพิเศษดานกีฬา 

  2.1 ดานวอลเลยบอล     รับจำนวน 2 คน 

2.2 ดานฟุตบอล      รับจำนวน 8 คน 

ความสามารถดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ 

2.3 ดานนาฏศิลป/ ดนตรีพ้ืนเมือง/ ดนตรีไทย  รับจำนวน 3 คน 

2.4 ดานดนตรีสากล/ ดุริยางค    รบัจำนวน 3 คน 

2.5 ดานศิลปะ/ ทัศนศิลป    รับจำนวน 5 คน 
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 3. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 

3.1 ความสามารถพเิศษดานกีฬาวอลเลยบอล  จำนวนที่รับ 2 คน  รายละเอียดหลักเกณฑการสอบ  

1. การอันเดอรบอลเดี่ยว 5 นาที     20 คะแนน 

2. การอันเดอรบอลอัดฝาผนัง 5 นาท ี   20 คะแนน 

3. การรับบอลแรก      20 คะแนน 

4. การเสิรฟ       20 คะแนน 

5. การตบ       20 คะแนน 

     รวม         100 คะแนน 

6. นักเรียนที่เขารับการคดัเลือก ตองมีคะแนนในการทดสอบไมนอยกวา 70 คะแนน  

จึงถือวาผานเกณฑในการประเมินความสามารถพิเศษดานกีฬาวอลเลยบอล 

3.2 ความสามารถพเิศษดานกีฬาฟุตบอล จำนวนที่รับ 2 คน  (รับเฉพาะนักเรียนชาย) 

รายละเอียดหลักเกณฑการสอบ  

   1) การเลี้ยงลูกบอลหลบกรวย  มี 2 แบบ     20 คะแนน (10 กรวย) 

    - แบบจับเวลา ใชเวลา  20 วินาที   10 คะแนน 

    - แบบนับจำนวนกรวยท่ีไมลม       10 คะแนน  

   2) การสงลูกบอล   (จับคู)  15 ลูก      15 คะแนน 

   3) การรับลูกบอลหรือการหยุดลูกบอล ( จับคู)   15 ลูก    15 คะแนน 

   4) การเดาะบอล           20 คะแนน 

       ใหตกได  2  ครั้ง  โดยนับจำนวนครั้งที่มากที่สุด 

   จำนวน 50 ครั้งข้ึนไป      20 คะแนน 

   จำนวน 40-49   18 คะแนน 

   จำนวน 30-39  16 คะแนน 

   จำนวน 20-29   14 คะแนน 

   จำนวน 10-19    12 คะแนน 

   จำนวน 9 ครั้งลงมา 10 คะแนน 

   5) ทักษะการเลนทีม      30 คะแนน 

           รวม  100 คะแนน 

6) นักเรียนที่เขารับการคัดเลือก ตองมีคะแนนในการทดสอบไมนอยกวา 70 คะแนน  

จึงถือวาผานเกณฑในการประเมนิความสามารถพิเศษดานกีฬาฟุตบอล 
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3.3 ความสามารถพเิศษดานดนตรีสากล (วงโยธวาธิต)  จำนวนที่รับ 3  คน 

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

 1) ทดสอบทักษะความสามารถ ตามความถนัด  (ตามที่สมัครและเลือก)   

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามความถนัดอยางนอย  1  ชนิด 

2) ทดสอบความสามารถหลากหลาย/ความมั่นใจ/ความกลาแสดงออก/   

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล/ขับรองเพลงสากล ตามความถนัดได  1  ชนิด   

แลวยังสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนไดอีก หรือขับรองเพลง เปนตน 

3) การสัมภาษณ   

ความพรอม/ทักษะความสามารถ/การรวมกิจกรรมจากโรงเรียนเดิม/ ไหวพรบิ

ปฏิภาณ/ บุคลิกทาทาง/ การแสดงออก/  ฯลฯ 

องคประกอบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะนั้นๆ  

เชน แฟมสะสมผลงาน/เกียรติบัตร/ภาพถาย/ ใบรับรองความสามารถพิเศษดานดนตรี 

การตอบคำถาม/ การสนับสนุนจากครอบครัว ฯลฯ 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพเิศษ  ดานดนตรีสากล  (วงโยธวาธิต) 

1. ทักษะดานจังหวะ ความเขาใจในจังหวะ 20 คะแนน 

2. ทำนอง และลีลา ความไพเราะ 20 คะแนน 

3. เทคนิคพิเศษ ความสามารถเฉพาะตัว 30 คะแนน 

4. โนตเพลง อานโนต 20 คะแนน 

5. บุคลิกภาพ 10 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 

หมายเหตุ     

1.นักเรยีนที่จะทดสอบความสามารถพิเศษดานดนตรี อุปกรณเครื่องดนตรทีี่จะแสดงความสามารถ

ตามความถนัดสามารถนำมาเอง หรือจะยืมจากสวนกลางของโรงเรียนปากชองก็ได  

2. นักเรียนที่ทดสอบความสามารถดานดนตร ีใหใสชุดนักเรียน ในการทดสอบความสามารถเทานั้น 

 3. นักเรียนที่ผานการทดสอบความสามารถพิเศษทุกประเภท จะตองทำสัญญากับโรงเรียน 

ในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนดตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียนปากชอง  

3 - 6 ป 
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3.4  ความสามารถพิเศษ ดาน ดนตรีไทย/ ดนตรีพื้นเมือง/ นาฏศิลป  รับจำนวน 3 คน 

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

1) ทดสอบทักษะความสามารถ ตามความถนัด  (ตามที่สมัครและเลือก)   

 ปฏิบัติเครือ่งดนตรีไทย/ดนตรีพ้ืนเมือง หรือขับรอง ตามความถนัดอยางนอย 1 ชนิด 

ปฏิบัติทักษะดานนาฏศิลป ตามความถนัด หรือตามที่สมัคร 1 ชุดการแสดง 

2) ทดสอบความสามารถหลากหลาย/ความมั่นใจ/ความกลาแสดงออก/   

ปฏิบัตเิครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง ตามความถนัดได  1  ชนิด  แลวยงัสามารถ

ปฏิบัติเครือ่งดนตรีชนิดอื่นไดอีก เชน ฉิ่ง / ฉาบ / กลอง หรือ ขับรองเพลง  เปนตน 

ปฏิบัตินาฏศิลปไดอยางนอย 2  เพลง และยังสามารถเตน/ หรือขับรองเพลง หรือ  

ความสามารถอ่ืนๆ ไดอีก เปนตน  

3) การสัมภาษณ   

ความพรอม/ทักษะความสามารถ/การรวมกิจกรรมจากโรงเรียนเดิม/ ไหวพริบปฏิภาณ/ 

บุคลิกทาทาง/ การแสดงออก/  ฯลฯ 

องคประกอบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะนั้นๆ    

แฟมสะสมผลงาน/เกียรติบัตร/ภาพถาย/ ใบรับรองความสามารถพิเศษดานดนตร-ี

นาฏศิลป /การตอบคำถาม/ การสนับสนุนจากครอบครัว ฯลฯ 

 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพเิศษ  ดานนาฏศิลป 

1. บุคลิกรูปราง 

- มีบุคลิกรูปรางเหมาะสมกับการเปนผูแสดงนาฏศิลป 

10 คะแนน 

2. จังหวะ 

- รำถูกตองตามจังหวะ 

20 คะแนน 

3. ลีลาและการเชื่อมทา 

- มีลีลาในการรำและการเชื่อมทา ออนชอยสวยงาม 

30 คะแนน 

4. ความถูกตองของทารำ 

- ทารำถูกตองตามรูปแบบของการแสดง 

30 คะแนน 

5. แฟมสะสมผลงาน 10 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
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เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพเิศษ  ดานดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง 

1. ทำนอง และลีลา ความไพเราะ 30 คะแนน 

2. จังหวะ ความเขาใจในจังหวะ 30 คะแนน 

3. เทคนิคพิเศษ ความสามารถเฉพาะตัว 20 คะแนน 

4. บุคลิกภาพ 10 คะแนน 

5. แฟมสะสมผลงาน 10 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 

หมายเหตุ     

1.นักเรียนทีจ่ะทดสอบความสามารถพิเศษ ดานนาฏศิลปตองเตรียม  เพลง แผนCD/ VCD/ Flash 

Drive หรืออุปกรณที่จะแสดงความสามารถตามความถนัดมาเอง (ยกเวนเครื่องเลน/เครื่อง

บันทึกเสียง) 

2. นักเรียนที่ทดสอบความสามารถดานนาฏศิลป ใหใสชุดนักเรียนหรือนุงโจงกระเบน 

(สีอะไรก็ได) ในการทดสอบความสามารถเทานั้น (ไมตองแตงกายตามการแสดงนั้นๆ)  

                     3.นักเรียนที่จะทดสอบความสามารถพิเศษ ดานดนตรีพ้ืนเมือง ทางโรงเรียนปากชอง           

จะจัดเตรียมเครื่องดนตรีไวให  (หากผูสมัครคนใดมีความถนัดกับเครื่องดนตรีสวนตัว จะนำมา 

ใชในการทดสอบก็ได) 

  4. การทดสอบความสามารถดานดนตรีไทย ใหผูสมัครเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง 

 5. นักเรียนที่ผานการทดสอบความสามารถพิเศษทุกประเภท จะตองทำสัญญากับโรงเรียน 

ในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑที่โรงเรียนกำหนด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียนปากชอง  

3 - 6 ป 

 

3.4  ความสามารถพิเศษ ดานทัศนศิลป รับจำนวน 5 คน 

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

1) เลือกหัวขอในการสรางสรรคผลงานศิลปะตามความถนัด ดังนี ้

- วาดภาพระบายส ี( ใชสีโปสเตอร ) 

- วาดเสน 

- จิตกรรมไทยเอกรงค (สีน้ำ) 

- จิตรกรรมไทยประเพณี (สีโปสเตอร) 

- ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาต ิ

- ประติมากรรม (ดินน้ำมัน/ดินเหนียว) 

- ศิลปสรางสรรค (ใชเทคนิคต้ังแต 3 เทคนิคขึ้นไป ) 

2) การทดสอบความสามารถ 

- ผลงานขนาด  A 3   (11.7 ถึง 12 16.5)   
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- อุปกรณทุกอยางผูสมัครเตรียมมาเอง (เชน กระดานรองเขียน, กระดาษ, สี, พูกัน ฯลฯ) 

- เวลาในการทดสอบความสามารถ  3  ชั่วโมง  (9:00น. -12:00 น.) 

- สถานที่สอบ โดม จำรัส สืบศิริ โรงเรียนปากชอง   

หัวขอในการสรางสรรคผลงานกรรมการจะแจงในวันทดสอบ 

3) เกณฑการใหคะแนน  100  คะแนน 

        การจัดองคประกอบศิลป, เรื่องราว               30   คะแนน 

        ทักษะ, ความสวยงาม, ความประณีต                      20   คะแนน 

        ความคิดสรางสรรค                        30   คะแนน 

        ความสมบูรณของชิ้นงาน                                            10   คะแนน 

       แฟมสะสมผลงาน, การสัมภาษณ,เกียรติบัตรฯลฯ)              10   คะแนน 

           รวม  100 คะแนน 

หมายเหตุ 

1. หามผูปกครอง / ครู หรือผูที่นำนักเรียนมาสอบ เขามาในบริเวณที่สอบ 

2. หามรางหรือสเก็ตภาพ หรือ นำแบบใดๆ เขามาดูบริเวณท่ีสอบ 

3. หามเคลือบภาพ ผลงาน ที่สง 

4. กรณทีี่ผูเขาสอบมีแฟมสะสมผลงาน คณะกรรมการจะนำมาประกอบในการพิจารณาการสอบ

คัดเลือกดวย 

5. คณะกรรมการอาจมีการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ในกรณีที่ผานเกณฑการทดสอบ 

นักเรียนที่ผานการทดสอบความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป จะตองทำสัญญาในการเรียน/ 

6. การเขารวมกิจกรรม ตามที่โรงเรียนปากชองกำหนด ตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 - 6 ป 

 

4. กำหนดการสอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ/รายงานตัว 

   

 รับสมัคร    วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 

รับสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที ่22 มีนาคม 2565 

เวลา 07.30 – 08.00 น.  

- นักเรียนสมัครประเภทกีฬา ตรวจสอบรายชื่อและเขาแถวบริเวณโดม 

     หนาหอประชุม 50 ป โรงเรียนปากชอง 

- นักเรียนสมัครประเภทดนตรี นาฏศิลป และทัศนศิลป ตรวจสอบรายชื่อและเขาแถว

บริเวณโดมจำรัสสืบศิร ิ

- ใหนักเรียนนำเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง ไดแก เกียรติบัตร  

การประกวดแขงขัน หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนมาแสดงกับเจาหนาที่รับรายงานตัว 
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   เวลา 08.00 – 08.30 น. รับฟงคำชี้แจง / นักเรียนแยกไปคัดเลือก 

   เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบคัดเลือก 

 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน) วันที่ 26 มีนาคม 2565 

   เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนปากชอง 

 ประกาศผล   วันที่ 23 มีนาคม 2565  

   ผานทางเว็บไซตโรงเรียนปากชอง http://www.pcschool.ac.th 

 รายงานตัว   วันท่ี 23 มีนาคม 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 มอบตัว    วันที่ 2 เมษายน 2565 

   ณ โรงเรียนปากชอง 

 

5. จำนวนนักเรียนที่ผานการคดัเลือกในแตละดานใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความสามารถ

พิเศษ   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วนัที่  17 กุมภาพันธ  2565 

 
(นายธนวฒัน  สุขเกษม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 

 


