
  

 

 

ประกาศโรงเรียนปากชอง 

เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสอบคดัเลือกของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  

 โรงเรียนปากชอง ปการศึกษา 2566 

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

ดวยโรงเรียนปากชอง  อำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 

2566 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป

การศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565   โรงเรียนปากชอง  จึงกำหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและ

วิธีการสอบคัดเลือกของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

-  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

ในชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 

 -  เปนโสด 

 -  มีความประพฤติเรียบรอย 

 -  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

 -  มีผูปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับความประพฤติ และการเรียน 

-  มีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

-  สำเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษา 

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2565 

 -  เปนโสด 

 -  มีความประพฤติเรียบรอย 

 -  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

 -  มีผูปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับความประพฤติ และการเรียน 

-  มีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 
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2. ประเภทนักเรียนที่รับ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 ความสามารถพเิศษดานกีฬา 

2.2 ดานฟุตบอล      รบัจำนวน 10 คน 

ความสามารถดานดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ 

2.3 ดานนาฏศิลป/ ดนตรีพ้ืนเมือง/ ดนตรีไทย  รับจำนวน 3 คน 

2.4 ดานดนตรีสากล/ ดุริยางค    รบัจำนวน 3 คน 

2.5 ดานศิลปะ/ ทัศนศิลป    รับจำนวน 4 คน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2.6 ดานศิลปะ/ ทัศนศลิป    รับจำนวน 2 คน 

 

 3. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก 

3.1 ความสามารถพเิศษดานกีฬาฟุตบอล จำนวนท่ีรับ 10 คน  (รับเฉพาะนักเรียนชาย) 

รายละเอียดหลักเกณฑการสอบ  

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

    - แบบจับเวลา ใชเวลา  20 วินาที   10 คะแนน 

    - แบบนับจำนวนกรวยที่ไมลม       10 คะแนน  

   2) การสงลูกบอล   (จับคู)  15 ลูก      15 คะแนน 

   3) การรับลูกบอลหรือการหยุดลูกบอล ( จับคู)   15 ลูก    15 คะแนน 

   4) การเดาะบอล           20 คะแนน 

       ใหตกได  2  ครั้ง  โดยนับจำนวนครั้งท่ีมากที่สุด 

   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) นักเรียนที่เขารับการคดัเลือก ตองมีคะแนนในการทดสอบไมนอยกวา 70 คะแนน จึงถือ

วาผานเกณฑในการ ประเมินความสามารถพิเศษดานกีฬาฟุตบอล 
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3.2 ความสามารถพเิศษดานดนตรีสากล (วงโยธวาธิต)   

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

 1) ทดสอบทักษะความสามารถ ตามความถนัด  (ตามที่สมัครและเลือก)   

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามความถนัดอยางนอย  1  ชนิด 

2) ทดสอบความสามารถหลากหลาย/ความมั่นใจ/ความกลาแสดงออก/   

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล/ขับรองเพลงสากล ตามความถนัดได  1  ชนิด  แลวยัง

สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนไดอีก หรือ ขับรองเพลง  เปนตน 

3) การสัมภาษณ   

ความพรอม/ทักษะความสามารถ/การรวมกิจกรรมจากโรงเรียนเดิม/ ไหวพริบ

ปฏิภาณ/ บุคลิกทาทาง/ การแสดงออก/  ฯลฯ 

องคประกอบอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะนั้นๆ  

เชน แฟมสะสมผลงาน/เกียรติบัตร/ภาพถาย/ ใบรับรองความสามารถพิเศษดานดนตรี 

การตอบคำถาม/ การสนับสนุนจากครอบครัว ฯลฯ 

เกณฑการคัดเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ  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 อุปกรณเครื่องดนตรีท่ีจะแสดงความสามารถ

ตามความถนัดสามารถนำมาเอง หรือจะยืมจากสวนกลางของโรงเรยีนปากชองก็ได  

2. นักเรียนที่ทดสอบความสามารถดานดนตรี ใหใสชุดนักเรยีน ในการทดสอบความสามารถเทานั้น 

 3. นักเรียนท่ีผานการทดสอบความสามารถพิเศษทุกประเภท จะตองทำสัญญากับโรงเรียน 

ในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียนปากชอง 3-6  ป 

3.3  ความสามารถพิเศษ ดาน ดนตรีไทย/ ดนตรีพื้นเมือง/ นาฏศิลป   

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

1) ทดสอบทักษะความสามารถ ตามความถนัด  (ตามที่สมัครและเลือก)   

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย/ดนตรพีื้นเมือง หรอืขับรอง ตามความถนัดอยางนอย 1 ชนิด 

ปฏิบัติทักษะดานนาฏศิลป ตามความถนัด หรือตามที่สมัคร 1 ชุดการแสดง 

2) ทดสอบความสามารถหลากหลาย/ความมั่นใจ/ความกลาแสดงออก/   
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ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง ตามความถนัดได  1  ชนิด  แลวยังสามารถ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนไดอีก เชน ฉิ่ง / ฉาบ / กลอง หรือ ขับรองเพลง  เปนตน 

ปฏิบัตินาฏศลิปไดอยางนอย 2  เพลง และยังสามารถเตน/ หรือขับรองเพลง หรอื  

ความสามารถอ่ืนๆ ไดอีก เปนตน  

3) การสัมภาษณ   

ความพรอม/ทักษะความสามารถ/การรวมกิจกรรมจากโรงเรียนเดมิ/ ไหวพริบปฏิภาณ/ 

บุคลิกทาทาง/ การแสดงออก/  ฯลฯ 

องคประกอบอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะนั้นๆ    

แฟมสะสมผลงาน/เกียรติบัตร/ภาพถาย/ ใบรับรองความสามารถพิเศษดานดนตรี-

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 

 

เกณฑการคัดเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ  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 
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หมายเหตุ     

  1.นักเรยีนที่จะทดสอบความสามารถพิเศษ ดานนาฏศิลปตองเตรยีม  เพลง แผนCD/ VCD/ Flash 

Drive หรืออุปกรณที่จะแสดงความสามารถตามความถนัดมาเอง (ยกเวนเครื่องเลน/เคร่ืองบันทึกเสียง) 

2. นักเรียนที่ทดสอบความสามารถดานนาฏศิลป ใหใสชุดนักเรียนหรือนุงโจงกระเบน 

(สีอะไรก็ได) ในการทดสอบความสามารถเทานั้น (ไมตองแตงกายตามการแสดงน้ันๆ)  

                     3.นักเรียนที่จะทดสอบความสามารถพิเศษ ดานดนตรพีื้นเมือง ทางโรงเรียนปากชอง           

จะจัดเตรียมเครื่องดนตรีไวให  (หากผูสมัครคนใดมีความถนัดกับเครื่องดนตรีสวนตัว จะนำมาใชในการทดสอบก็ได) 

 4. การทดสอบความสามารถดานดนตรไีทย ใหผูสมัครเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง 

 5. นักเรียนท่ีผานการทดสอบความสามารถพิเศษทุกประเภท จะตองทำสัญญากับโรงเรียน 

ในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียนปากชอง 3-6  ป 

3.4  ความสามารถพเิศษ ดานทัศนศิลป  

รายละเอียดและหลักเกณฑการสอบ 

1) เลือกหัวขอในการสรางสรรคผลงานศิลปะตามความถนัด ดังน้ี 

- วาดภาพระบายสี ( ใชสีโปสเตอร ) 

- วาดเสน 

- จิตกรรมไทยเอกรงค (สีน้ำ) 

- จิตรกรรมไทยประเพณี (สีโปสเตอร) 

- ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 

- ประติมากรรม (ดินน้ำมัน/ดินเหนียว) 

- ศิลปสรางสรรค (ใชเทคนิคตั้งแต 3 เทคนิคขึ้นไป ) 

2) การทดสอบความสามารถ 

- ผลงานขนาด  A 3   (11.7 ถึง 12 16.5)   

- อุปกรณทุกอยางผูสมัครเตรียมมาเอง (เชน กระดานรองเขียน, กระดาษ, สี, พูกัน ฯลฯ) 

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

- สถานที่สอบ โดม จำรัส สืบศริิ โรงเรยีนปากชอง   

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 
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หมายเหตุ 

- หามผูปกครอง / คร ูหรือผูที่นำนักเรียนมาสอบ เขามาในบริเวณท่ีสอบ 

- หามรางหรือสเก็ตภาพ หรือ นำแบบใดๆ เขามาดูบริเวณที่สอบ 

- หามเคลือบภาพ ผลงาน ที่สง 

- กรณีท่ีผูเขาสอบมีแฟมสะสมผลงาน คณะกรรมการจะนำมาประกอบในการพิจารณาการสอบคัดเลือกดวย 

- คณะกรรมการอาจมีการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ในกรณทีี่ผานเกณฑการทดสอบ 

- นักเรียนท่ีผานการทดสอบความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป จะตองทำสัญญาในการเรยีน/ 

- การเขารวมกิจกรรม ตามที่โรงเรียนปากชองกำหนด ตลอดระยะเวลาที่เรียน 3- 6 ป 

4. กำหนดการสอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ/รายงานตัว 

 4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 สมัคร    วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 

 สอบคัดเลือก   วันที่ 15 มีนาคม 2566 

07.30 – 08.30 รายงานตัวตามจุดที่โรงเรียนกำหนด 

09.00 – 12.00 สอบคัดเลือก 

ประกาศผล   วันที่ 16  มีนาคม 2566 

รายงานตวั    วันที่ 16 มีนาคม  2566 

สอบขอเขียน  วันที่ 25 มีนาคม 2566 

มอบตัว    วันที่ 1 เมษายน  2566 

4.2 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4  

สมัคร    วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 

สอบคัดเลือก   วันที่ 16 มีนาคม 2566 

07.30 – 08.30 รายงานตัวตามจุดที่โรงเรียนกำหนด 

09.00 – 12.00 สอบคัดเลือก 

ประกาศผล   วันที่ 17  มีนาคม 2566 

รายงานตวั    วันที่ 17 มีนาคม  2566 

สอบขอเขียน  วันที่ 26 มีนาคม 2566 

มอบตัว    วันที่ 2 เมษายน  2566 

 

  

5. จำนวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือกในแตละดานใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนความสามารถ

พิเศษ   
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ  2566 

 

(นายธนวัฒน  สุขเกษม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนปากชอง 

 


