
 

 

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 ตามท่ีโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา 
นาฏศิลป์ ตามประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้ทราบการสอบปฏิบัติคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ      
มีมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับ จึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ประจำปี           
การศึกษา 2563  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

               ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.2563 

 

 

             (นายสมเกียรติ  รั้วมั่น) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนศรัทธาสมุทร   
แนวปฏิบัติในการทดสอบความสามารถพิเศษ 

 
1.  กำหนดวัน เวลา ทดสอบปฏิบัต ิ   วันจันทร์ ที่ 24 มีนาคม 2563 

            เวลา 8.30 – 8.45 น.   รายงานตัว (แสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร) ณ โดมน้ำเงิน 
                   8.45 – 9.00 น.   รับฟังคำชี้แจง 
                   9.00 น. เป็นต้นไป         ทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติตามสาขาที่สมัคร 
    (เตรียมอุปกรณ์ และชุดแต่งกายที่เหมาะสมมาในวันทดสอบ) 
 

2.  สถานที่สอบ 

            ความสามารถด้านดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย  อาคารดนตรี  ชั้น 1 
            ความสามารถด้านดนตรีสากล  ห้องดนตรีสากล  อาคารดนตรี  ชั้น 2 
            ความสามารถด้านนาฏศิลป์    ห้องนาฏศิลป์   อาคาร 5   ชั้น 1 
            ความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล   ลานเอนกประสงค์  โดมน้ำเงิน 
            ความสามารถด้านกีฬาเปตอง  ลานสนามเปตอง หลังอาคาร 5  
 

3.  ประกาศผล และรายงานตัว   วันที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 09.00   
    ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

4.  มอบตัว    วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.    
             ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร หากไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
*** หมายเหตุ  นักเรียนต้องมาสอบในวัน และเวลาเดียวกันกับนักเรียนที่สอบคัดเลือก เพ่ือจัดลำดับเข้าห้องเรียน 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

ระเบียบการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 

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

1. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ประเภทผู้สมัครสอบ   

 รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการบรรเลงเครื่องดนตรี ดังนี้ 
  - ระนาดเอก   - ระนาดทุ้ม       - ฆ้องวงใหญ่  
  - ฆ้องวงเล็ก   - ซอด้วง        - ซออู้ 

  - จะเข้    - ขับร้องไทย 

3. จำนวนที่รับ  2 คน     (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนแรก) 

4. วิธีดำเนินการสอบปฏิบัติ 
 1) ผู้สอบแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 
 2) เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด และผู้สอบจะต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง 
 3) ทดสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ 24 มีนาคม 2563   

5. รายการทดสอบ 
 1) ทดสอบปฏิบัติ เพลงบังคับ จำนวน 1 เพลง ได้แก่ เพลง บุหลันลอยเลื่อน 
 2) ทดสอบปฏิบัติ เพลงถนัด 1 เพลง 
 3) แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร 

6. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 - ทักษะพื้นฐานเฉพาะเครื่องมือ  25   คะแนน 
 - ทักษะด้านจังหวะ   25   คะแนน 
 - ความไพเราะ (รสมือ)   20   คะแนน 
 - เทคนิคพิเศษ    20   คะแนน 
 - บุคลิกภาพ    10   คะแนน 

หมายเหตุ 
 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

 - ห้ามผู้ปกครองเข้าในสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิในการสอบ 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกิจกรรมดนตรีไทย , ฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดและเป็นนักดนตรีไทย
ของโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

 



โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

ระเบียบการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 

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

1. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ประเภทผู้สมัครสอบ   

 รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการบรรเลงเครื่องดนตรี ดังนี้ 
  - ฟลูต (Flute)   - ทรอมโบน (Trombone)  - คลาริเน็ต (Clarinet)

  - ยูโฟเนียม (Euphonium)          - แซตโซโฟน (Saxophone)  - ทูบา (Tuba) 

  - ทรัมเป็ต (Trumpet) 

3. จำนวนที่รับ  2 คน    (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนแรก) 

4. วิธีดำเนินการสอบปฏิบัติ 
 1) ผู้สอบแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 

 2) เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 ชนิด และผู้สอบจะต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง 
 3) ทดสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ 24 มีนาคม 2563   

5. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลำดับที่ รายการทดสอบ ระยะเวลา คะแนน 

1 -  ทดสอบปฏิบัติ เพลงตามความถนัด  จำนวน 1 เพลง 
-  บันไดเสียง เมเจอร์ ไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟลต 

10 นาที 
 

20 
20 

2 
 

-  ทดสอบปฏิบัติ เพลงที่ทางคณะกรรมการเลือกให้ 1 เพลง    
   (Sight Reading) 

5 นาที 
 

40 

3 -  แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร และบุคลิกภาพ - 20 
รวมคะแนน 15 นาที 100 

หมายเหตุ 
 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

 - ห้ามผู้ปกครองเข้าในสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิในการสอบ 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกิจกรรมวงโยธวาฑิต , ฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดและเป็นนักดนตรีสากล
ของโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

 

 

 



โรงเรยีนศรัทธาสมุทร 

ระเบียบการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์ 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 

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

1. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ประเภทผู้สมัครสอบ  ประเภทเดี่ยว 

3. จำนวนที่รับ   2 คน  (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนแรก) 

4. วิธีดำเนินการสอบปฏิบัติ 
 1) ผู้สอบแต่งกายชุดนักเรียน และนำผ้าแดงมาเปลี่ยนเพ่ือทดสอบรำ 

 2) นำเพลงถนัดมาเอง (บันทึกในแผ่น CD หรือ แฟลชไดร์)  เพ่ือในใช้ในการทดสอบเพลงถนัด 
 3) ทดสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ 24 มีนาคม 2563   
5. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลำดับที่ รายการทดสอบ ระยะเวลา คะแนน 

1 
 
 
 
 
 

ทดสอบปฏิบัติท่ารำ เพลงบังคับ จำนวน 3 เพลง ได้แก่  
เพลง รำซิมารำ  และนักเรียนเลือกเพลงจากรำวงมาตรฐาน 
อีก 2 เพลง 
     1.1 ความถูกต้อง 
     1.2 จังหวะ 
     1.3 ลีลาความสวยงาม 
     1.4 สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) 

 
 
 
 

10 นาที 
 
 

 
 
 
 

40 
 
 

2 
 
 
 
 

ทดสอบปฏิบัติท่ารำ เพลงถนัด จำนวน 1 เพลง ที่เป็นการแสดง
นาฎศิลป์ไทย (ไม่ควรเกิน 8 นาที) 
1.1 ความถูกต้อง 
1.2 จังหวะ 
1.3 ลีลาความสวยงาม 
1.4 สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) 

 
 
 

8 นาที 
 

 
 
 

40 
 
 

3 แฟ้มสะสมผลงาน - 20 

รวมคะแนน 18 นาที 100 

หมายเหตุ 
 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 
60 คะแนน 

 - ห้ามผู้ปกครองเข้าในสถานที่ทดสอบความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิในสอบ 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกิจกรรมนาฎศิลป์ , ฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดและเป็นนางรำของโรงเรียน 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข 



โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

ระเบียบการสอบปฏิบัติด้านกีฬาฟุตซอล 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 

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

1. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ประเภทผู้สมัครสอบ  รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล 

3. จำนวนที่รับ   4 คน  (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 คนแรก) 

4. วิธีดำเนินการสอบปฏิบัติ 
 1) ผู้สอบแต่งกายชุดพละของโรงเรียนเดิม และเตรียมชุดกีฬา รองเท้าให้พร้อม 

 2) ทดสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ 24 มีนาคม 2563   
5. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลำดับที่ รายการทดสอบ ระยะเวลา คะแนน 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
1.1 ทดสอบความว่องไว 
1.2 ทดสอบความอดทน 
1.3 ทดสอบการตอบสนอง 
ทดสอบปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล 
1.1 ทดสอบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
1.2 ทดสอบทักษะพ้ืนฐานฟุตซอล 
1.3 - ทดสอบการเล่นเกมส์ (สำหรับนักกีฬา) 
     - ทดสอบการเป็นผู้รักษาประตู (สำหรับผู้รักษาประตู) 
แฟ้มสะสมผลงาน 

 
5 นาที 
5 นาที 
5 นาที 

 
10 นาที 
15 นาที 

 

15 นาที 
 

 
5 
5 
5 
 

10 
40 

 

30 
 

5 
รวมคะแนน 55 นาที 100 

หมายเหตุ 
 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 
60 คะแนน 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา , ฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดและเป็นนักกีฬาของ
โรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข 

 
 

 
 

 

 

 



โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

ระเบียบการสอบปฏิบัติด้านกีฬาฟุตเปตอง 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 

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

1. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ประเภทผู้สมัครสอบ  รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเปตอง 

3. จำนวนที่รับ   2 คน  (ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คนแรก) 

4. วิธีดำเนินการสอบปฏิบัติ 
 1) ผู้สอบแต่งกายชุดพละของโรงเรียนเดิม และเตรียมลูกเปตองให้พร้อม 

 2) ทดสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ 24 มีนาคม 2563   
5. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลำดับที่ รายการทดสอบ ระยะเวลา คะแนน 

1 
 
 
 

ทดสอบปฏิบัติทักษะกีฬาเปตอง 
1.1 ทักษะการวางเข้า 
1.2 ทักษะการตีลูก 
1.3 การเล่นทีม/การแข่งขัน 

 

10 นาที 
10 นาที 
10 นาที 

 

30 
30 
30 

2 แฟ้มสะสมผลงาน - 10 

รวมคะแนน 30 นาที 100 
หมายเหตุ 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 

60 คะแนน 

 - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา , ฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดและเป็นนักกีฬาของ

โรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยไม่มีเงื่อนไข 

 


