โรงเรียนศรัทธาสมุทร
แนวปฏิบตั ิ ในการทดสอบความสามารถพิเศษ
1. กำหนดวัน เวลำ ทดสอบปฏิบัติ
เวลา 8.30 – 8.45 น.
8.45 – 9.00 น.
9.00 น. เป็นต้นไป

วันจันทร์ ที่ 25 มีนำคม 2562
รายงานตัว (แสดงบัตรประจ้าตัวผู้สมัคร) ณ โดมน้าเงิน
รับฟังค้าชีแจง
ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติตามสาขาที่สมัคร
(เตรียมอุปกรณ์ และชุดแต่งกายที่เหมาะสมมาในวันทดสอบ)

2. สถำนที่สอบ
ความสามารถด้านดนตรีไทย-สำกล
ความสามารถด้านนำฏศิลป์
ความสามารถด้านกีฬำฟุตซอล
ความสามารถด้านกีฬาเปตอง
ความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล

ห้องดนตรี อาคารฝึกงาน ชัน 1
ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 5 ชัน 1
ลานเอนกประสงค์ โดมน้าเงิน
ลานสนามเปตอง หลังอาคาร 5
อาคารศูนย์กีฬา ชันบน

3. ประกำศผล และรำยงำนตัว

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

4. มอบตัว

วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

*** หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนที่สอบคัดเลือก เพื่อจัดล้าดับเข้าห้องเรียน

กีฬาฟุตซอล
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ที่
1

2

รายการ
ผลงานความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล
- ระดับชาติ/ประเทศ 20 คะแนน
- ระดับภาค/เขต
15 คะแนน
- ระดับจังหวัด
5 คะแนน
สัมภาษณ์

3

ทักษะกีฬาฟุตซอล

4

บุคลิกภาพ

คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร/การทดสอบ
40 เกียรติบตั ร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล
ภาพถ่าย เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็ นนักกีฬาโรงเรียน สมาคม หรือ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
10 สัมภาษณ์นกั เรียนพิจารณาจากการ
ตอบ
40 ทักษะการรับ-ส่ง ทักษะการเลีย้ งบอล
ทักษะการเล่นเป็ นทีม
10 มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า มีมนุษย
สัมพันธ์ทด่ี ี มีไหวพริบ และ
ความสามารถในการใช้ประกอบการ
เล่นฟุตซอล

กีฬาเปตอง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ที่
1

2

รายการ
ผลงานความสามารถด้านกีฬาเปตอง
- ระดับชาติ/ประเทศ 15 คะแนน
- ระดับภาค/เขต
10 คะแนน
- ระดับจังหวัด
5 คะแนน
สัมภาษณ์

3

ทักษะกีฬาเปตอง

4

บุคลิกภาพ

คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร/การทดสอบ
30 เกียรติบตั ร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล
ภาพถ่าย เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็ นนักกีฬาโรงเรียน สมาคม หรือ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
10 สัมภาษณ์นกั เรียนพิจารณาจากท่างทาง
การตอบ คาถาม ความเหมาะสมในการ
เป็ นนักกีฬา มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะฝึกซ้อม
และใช้ความสามารถทางกีฬาสร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียนและผูป้ กครองมี
ความพร้อมในการสนับสนุนเป็ นนักกีฬา
ของโรงเรียน
50 ทักษะการโยน กางวาง การตี รูปแบบ
ต่างๆ
10 มีลกั ษณะท่าทาง ความคล่องแคล่ว
ว่องไว ไหวพริบและอื่นๆทีแ่ สดงถึง
ความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง

กีฬาวอลเลย์บอล
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ที่
1

2

รายการ
ผลงานความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล
- ระดับชาติ/ประเทศ 20 คะแนน
- ระดับภาค/เขต
15 คะแนน
- ระดับจังหวัด
10 คะแนน
สัมภาษณ์

3

ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

4

บุคลิกภาพ

คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร/การทดสอบ
20 เกียรติบตั ร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล
ภาพถ่าย เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็ นนักกีฬาโรงเรียน สมาคม หรือ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
10 สัมภาษณ์นกั เรียนพิจารณาจากท่างทาง
การตอบ คาถาม ความเหมาะสมในการ
เป็ นนักกีฬา มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะฝึกซ้อม
และใช้ความสามารถทางกีฬาสร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียนและผูป้ กครองมี
ความพร้อมในการสนับสนุนเป็ นนักกีฬา
ของโรงเรียน
60 ทักษะการรับบอล
ทักษะการตีบอล
ทักษะการเสริ ์ฟบอล
ทักษะ ความถนัด ในแต่ละตาแหน่ง
ระบบการเล่นทีม
10 ความสูง ความคล่องตัว ความคล่องตัว
ไหวพริบ

ระเบียบการสอบปฏิบัติดนตรีไทย
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ประเภทเครื่องดนตรีไทยที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
ระนาดเอก

ระนาดทุ้ม

ฆ้องวงใหญ่

ฆ้องวงเล็ก

ซอด้วง

ซออู้

จะเข้

ขับร้องเพลงไทย

(ไม่รับสมัครเครื่องดนตรีนอกเหนือจากที่ประกาศ)
๒. การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
- ผู้สมัครต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ (ตามประกาศของโรงเรียน)
- เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี ๑ ชนิด
- เพลงที่ใช้สอบต้องเป็น เพลงไทยเดิม ที่อยู่ในขนบธรรมเนียมของดนตรีไทย จานวน ๑ เพลง
- ผู้สมัครต้องนาเครื่องดนตรีมาเองในวันสอบ หรือใช้เครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
(โดยให้ผู้สมัครแจ้งไว้กับกรรมการรับสมัครนักเรียนในวันที่สมัครด้วย)
๓. กาหนดการสอบ
- สอบปฏิบัติตามวันที่ประกาศของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
(ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กาหนด หากมาไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์)
- ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบปฏิบัติ
๔. เกณฑ์การประเมิน
- ทักษะพื้นฐานเฉพาะเครื่องมือ ๒๕ คะแนน
- ทักษะด้านจังหวะ ๒๕ คะแนน
- ความไพเราะ ๒๐ คะแนน
- เทคนิคการบรรเลงหรือขับร้อง ๒๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
(รวม ๑๐๐ คะแนน)
หมายเหตุ

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ลาดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่คณะกรรมการกาหนด
(ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน)
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเข้ากิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย, เข้าฝึกซ้อมตามเวลาที่กาหนดและเป็นนักดนตรีไทย
ของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข

ระเบียบการสอบปฏิบัติดนตรีสากล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรีสากล)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. ประเภทเครื่องดนตรีไทยที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
- เครื่องสาย (String Instruments)
- เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)
- เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)
- เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)
- เครื่องตี (Percussion Instruments)
- ขับร้อง
๒. การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
- ผู้สมัครต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ (ตามประกาศของโรงเรียน)
- เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี ๑ ชนิด
- เพลงสอบปฏิบัติ จานวน ๑ เพลง
- ผู้สมัครต้องนาเครื่องดนตรีมาเองในวันสอบ
๓. กาหนดการสอบ
- สอบปฏิบัติตามวันที่ประกาศของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
(ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กาหนด หากมาไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์)
- ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบปฏิบัติ
๔. เกณฑ์การประเมิน
- ทักษะพื้นฐานเฉพาะเครื่องมือ ๒๕ คะแนน
- ทักษะด้านการอ่านโน้ต ๒๕ คะแนน
- ความไพเราะ ๒๐ คะแนน
- เทคนิคการบรรเลงหรือขับร้อง ๒๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
(รวม ๑๐๐ คะแนน)
หมายเหตุ
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ลาดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่คณะกรรมการกาหนด
(ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน)
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเข้ากิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล (วงโยธวาทิต), เข้าฝึกซ้อมตามเวลาที่กาหนดและเป็น
นักดนตรีของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข

ระเบียบการสอบปฏิบัตินาฏศิลป์
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
- มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) สาหรับใช้พิจารณาในวันสอบปฏิบัติ (ตามประกาศของโรงเรียน)
- มีพื้นฐานการราไทย
๒. การสอบปฏิบัติ
- ผู้สมัครต้องปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ (ตามประกาศของโรงเรียน)
- เพลงสอบปฏิบัติ จานวน ๑ เพลง โดยผู้สมัครต้องเตรียมเพลงที่ใช้สอบมาเอง โดยบันทึกลงแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี
- ผู้สมัครสามารถเตรียมชุดมาเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการสอบได้ (อนุญาตให้ใช้ชุดพละศึกษาเพื่อความสะดวกในการสอบ)
๓. กาหนดการสอบ
- สอบปฏิบัติตามวันที่ประกาศของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
(ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กาหนด หากมาไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์)
- ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบปฏิบัติ
๔. เกณฑ์การประเมิน
- ความถูกต้องท่ารา ๒๕ คะแนน
- จังหวะการรา ๒๕ คะแนน
- ลีลาความสวยงาม ๒๕ คะแนน
- กริยามารยาทตามขนบของนาฏศิลป์ไทยและแฟ้มสะสมงาน ๒๕ คะแนน
หมายเหตุ

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๒ ลาดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่คณะกรรมการกาหนด
(ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน)
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเข้ากิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์, เข้าฝึกซ้อมหรือแข่งขันตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษา
ในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข

