
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  

(ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป)์ 
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

________________________ 

 ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ยุติธรรม โปร่งใส    
สอดคล้องกับ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปีการศึกษา 2561 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงก าหนดรายละเอียดใน    
การรับสมัคร ดังนี้ 

 1.  จ านวนรับนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล และ
      นาฏศิลป)์ 
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    (จ านวน 11 คน) 

ประเภทท่ีรับสมัคร จ านวนนักเรียน  (คน) 
1.     ทัศนศิลป์ 
2.     ดนตรีสากล  
3.     ดนตรีไทย 
4.     นาฏศิลป ์

1 
4 
4 
2 

  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    (จ านวน 4 คน) 

ประเภทท่ีรับสมัคร จ านวนนักเรียน  (คน) 
1.     ทัศนศิลป์ 
2.     ดนตรีสากล 
3.     ดนตรีไทย 
4.     นาฏศิลป ์

1 
1 
1 
1 

หมายเหตุ      การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ กรณีที่ไม่มีนักเรียนมาสมัครในสาขาประเภทนั้นหรือ
         มีความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนสารวิทยาจะพิจารณาจากสาขาประเภทอ่ืน     
         ที่มีผู้มาสมัครและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 

   

 



 
  2.  วิธีการสมัคร 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงที่เว็บไซต์  
http://www.Bangkok2.org หรือ www.srv.ac.th  
2. ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษได้ที่ 
www.srv.ac.th 
3.  ยื่นรับสมัคร : 22– 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 
16.30 น. 

1.  ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนความสามารถ
พิเศษและใบสมัครนักเรียนทั่วไปได้ที่
www.srv.ac.th 
2.  ยื่นรับสมัคร : 22 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 
08.30 - 16.30 น. 
 

หมายเหตุ  1. หลักฐานการสมัครเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2562 
      2. ให้น าแฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง มาในวันสมัคร (ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562) 
          3. กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถพิเศษให้เข้าสอบคัดเลือกตามปกติ 
      - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สอบคัดเลือกวันที่ 30 มีนาคม 2562 
      - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 3. ประเภทการรับความสามารถพิเศษ 
      3.1.  ทัศนศิลป์  
         3.1.1  คุณสมบัติผู้สมัคร  

      1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
        หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น 
        ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า  

            2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
          หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น 
          มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
   3.1.2  การทดสอบ 

   1.  ทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
   2.  ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – 08.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
   3.  ทดสอบวาดภาพตามหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย” ที่ก าหนดภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

        โดยใช้สีชอล์ค สีน้ าหรือสีโปสเตอร์ ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ 
        15” x 22” (A2) โดยให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาในวันทดสอบเอง 
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  3.1.3 เกณฑ์การให้คะแนนทัศนศิลป์  (100 คะแนน) 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ 

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. แฟ้มสะสมผลงานย้อนหลัง 3 ปี 10 5 
2. ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 15 10 
3. เทคนิคการใช้สี  15 10 
4. ความสวยงาม ความประณีต 20 15 
5. ความคิดสร้างสรรค ์ 20 15 
6. การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 15 

หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละรายการประเมินผ่านเกณฑ์ตามคะแนนที ่
  ก าหนด และน ามาจัดล าดับโดยโรงเรียนจะรับเข้าศึกษาต่อตามจ านวนที่ประกาศโดยเรียงล าดับ 

  คะแนนจากมากไปน้อย 

 3.1.4   สถานที่ทดสอบ 
      ศูนย์การเรียนวิชาศิลปศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225  โรงเรียนสารวิทยา   
     เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

 3.2 ดนตรีสากล   
            3.2.1  คุณสมบัติผู้สมัคร  
        -  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

        1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ            
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า  

            2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
                                         ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ                    
                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

   - คุณสมบัติเฉพาะด้านดนตรีสากล (ต้องมีคุณสมบัติ ครบทุกขอ้) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีตามท่ีก าหนด 
   1.1 ประเภทเครื่องเป่า (Wind Instruments)   

-  เมโลเดียน (melodeon) 
-  คลาริเน็ต (Clarinet) 
-  ทรัมเบ็ต (Trumpet) 
-  เฟรนฮอร์น (French Horn) 
-  ทรอมโบน (Trombone) 
-  บาริโทน  (Baritone) 
-  ทูบา (Tuba) 

1. มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีตามท่ี
ก าหนด 
   1.1 ประเภทเครื่องเป่า (Wind Instruments) 

-  คลาริเน็ต (Clarinet) 
-  ทรัมเบ็ต (Trumpet) 
-  เฟรนฮอร์น (French Horn) 
-  ทรอมโบน (Trombone) 
-  บาริโทน  (Baritone) 
-  ทูบา (Tuba) 

 

 

 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1.2  ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments) 

          -  กลองสแนร์  (Snare Drum) 
 -  กลองใหญ่  (Bass Drum) 
 -  กลองชุด  (Drum Set) 
2. เคยได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  ระดับ
เขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 

1.2  ประเภทเครื่องกระทบ  
         (Percussion Instruments) 
   -  กลองสแนร์  (Snare Drum) 
 -  กลองใหญ่  (Bass Drum) 
 -  กลองชุด  (Drum Set) 
2. เคยได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขัน     
ระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 

หมายเหตุ   ผู้สมัครต้องน าหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะดังข้างต้น เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง            
  และภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือการแสดง ในงานพิธีระดับเขต ระดับจังหวัด                   
  หรือระดับประเทศ มายื่นในวันสมัคร (วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562) 
  3.2.2  การทดสอบ  
   1. ทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
   2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มทดสอบเวลา 09.00 น. 
          3.2.3 เกณฑ์การให้คะแนนดนตรีสากล   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
   -  ประเภทเครื่องเป่า (Wind Instruments)   (100 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ 

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. เพลงตามความถนัด (เพลงโซโลหรือเพลงมาร์ช) 30 20 
2. บันไดเสียง (Major scale) 30 15 
3. อ่านโน้ตฉับพลัน  20 10 
4. แฟ้มสะสมผลงานย้อนหลัง 3 ปี  20 15 
    

   -  ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)   (100 คะแนน)  
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ 

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. เพลงตามความถนัด  50  30 
2. การอ่านโน้ตฉับพลัน  30  15 
3. แฟ้มสะสมผลงานย้อนหลัง 3 ปี  20  15 

หมายเหต ุ 1. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเครื่องดนตรีมาใช้ในการสอบ ยกเว้น กลองชุด (Drum Set)  
 2. ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments) ให้เตรียมเพลงที่ไม่มีเสียงกลอง   
                 (Bracking Track) มาใช้เปิดบรรเลงประกอบการทดสอบ  

3. ทุกชนิดเครื่องดนตรีที่ทดสอบให้เตรียมโน้ตเพลงที่ใช้ในการสอบมาจ านวน 3 ชุด ให้แก่    
    คณะกรรมการ    

    4. ผู้เข้าสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และน ามาจัดล าดับโดย   
    โรงเรียนจะรับเข้าศึกษาต่อตามจ านวนที่ประกาศโดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 
 

 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
   -  ประเภทเครื่องเป่า (Wind Instruments)   (100 คะแนน)   
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์  

(คะแนน)  
ผ่านเกณฑ์  
(คะแนน)  

1. เพลงบังคับ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน (www.srv.ac.th)   20   14  
2. เพลงตามความถนัด (เพลงโซโล)  20   15  
 3. บันไดเสียง (Major scale , Minor scale , Harmonic Minor scale , 
Melodic Minor scale , Chromatic scale) 

20 10 

4. การอ่านโน้ตฉับพลัน 20 10 
5. โสตทักษะ 10 6 
6. แฟ้มสะสมผลงานย้อนหลัง 3 ปี 10 5 
    

   -  ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)   (100 คะแนน)  
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์ 

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. เพลงตามความถนัด  50  30 
2. การอ่านโน้ตฉับพลัน   30  20 
3. แฟ้มสะสมผลงานย้อนหลัง 3 ปี   20  10 

หมายเหตุ    1. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเครื่องดนตรีมาใช้ในการสอบ ยกเว้น กลองชุด (Drum Set)   
   2. ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion Instruments) ให้เตรียมเพลงที่ไม่มีเสียงกลอง      
                   (Bracking Track) มาใช้เปิดบรรเลงประกอบการทดสอบ 
   3. ทุกชนิดเครื่องดนตรีที่ทดสอบให้เตรียมโน้ตเพลงที่ใช้ในการสอบมาจ านวน 3 ชุดให้แก่    
                   คณะกรรมการ         

 4. ผู้เข้าสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และน ามาจัดล าดับโดย   
    โรงเรียนจะรับเข้าศึกษาต่อตามจ านวนที่ประกาศโดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 

 

  3.2.4 สถานที่ทดสอบ    
          หอ้งวงโยธวาทิต  อาคาร 3  ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนสารวิทยา    

 3.3  ดนตรีไทย    
       3.3.1 ประเภทท่ีรับสมัคร 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1.ประเภทเครื่องดีด 
      - จะเข้ 
2.ประเภทเครื่องสี 
      - ซอด้วง 
      - ซออู้ 
3.ประเภทเครื่องเป่า 
     - ขลุ่ยเพียงออ 
4.ขับร้องเพลงไทย 
 

1.ประเภทเครื่องดีด 
      - จะเข้ 
2.ประเภทเครื่องสี 
      - ซอด้วง 
      - ซออู้ 
3.ประเภทเครื่องตี 
      - ระนาดเอก 
4.ขับร้องเพลงไทย 

 

       

http://www.srv.ac.th/


 
   3.3.2  คุณสมบัติผู้สมัคร 
      1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม  
                                    หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น    
                                    ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
            2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม   
                                    หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปีการศึกษา 2561   
      3.3.3 การทดสอบ 
    1. ทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
    2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มทดสอบเวลา 09.00 น. 
    3. ทดสอบด้วยเพลงลาวดวงเดือน 2 ชั้น (ทุกประเภท) 
    4. ให้ทุกเครื่องดนตรีเล่นในแต่ละท่อนเพียงเท่ียวเดียว 

 หมายเหตุ   ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเครื่องดนตรี มาใช้ในการสอบ 

     3.3.4 เกณฑ์การให้คะแนนดนตรีไทย   (100 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ ์

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. ความแม่นย าและความถูกต้องของจังหวะ และท านอง 20 16 
2. ความไพเราะและคุณภาพเสียงในการบรรเลงหรือการขับร้อง 30 22 
3. เทคนิคของการบรรเลงและความสามารถของผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้อง  30 20 
4. ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลงหรือการขับร้อง  10 6 
5. บุคลิกภาพ ท่าทางในการบรรเลงหรือการขับร้อง  10 6 

หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละรายการประเมินผ่านเกณฑ์ตามคะแนนที ่
 ก าหนด และน ามาจัดล าดับโดยโรงเรียนจะรับเข้าศึกษาต่อตามจ านวนที่ประกาศโดยเรียงล าดับ 

 คะแนนจากมากไปน้อย 

     3.3.5 สถานที่ทดสอบ   
       ห้องดนตรีไทย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนสารวิทยา  

  3.4 นาฏศิลป์   
  3.4.1 คุณสมบัติผู้สมัคร  
       1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม   
                                   หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น   
                                   ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า  
       2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม    
                                   หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในปีการศึกษา 2561 
  3.4.2 การทดสอบ  
   1. ทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
        2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มทดสอบเวลา 09.00 น. 
        3. สอบร าเพลงมาตรฐาน  (ตามความถนัด 1 เพลง) 
        4. แฟ้มสะสมผลงาน (ภาพถ่าย เกียรติบัตร) ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง   
    
 
 
  



 
 หมายเหตุ   สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา   
       - ผ้าแดง (เพื่อเปลี่ยนปฏิบัติท่าร า)   
       - แผ่นบันทึกเสียง (CD)   

    3.4.3 เกณฑ์การให้คะแนนนาฏศิลป์   (100 คะแนน)  

รายการประเมิน 
เกณฑ์ 

(คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ 
(คะแนน) 

1. การปฏิบัติท่าร า    
   1.1 ความถูกต้อง 30 25 
   1.2 จังหวะ 30 20 

   1.3 ลีลาท่าทางและความสวยงาม 15 10 

   1.4 สุนทรียะ  (อารมณ์ในการแสดง) 10 5 

2. การสัมภาษณ์   

   2.1 แฟ้มสะสมผลงาน ย้อนหลัง 3 ปี 10 5 

   2.2 บุคลิกภาพ 5 5 

หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละรายการประเมินผ่านเกณฑ์ตามคะแนนที ่
 ก าหนด และน ามาจัดล าดับโดยโรงเรียนจะรับเข้าศึกษาต่อตามจ านวนที่ประกาศโดยเรียงล าดับ 

 คะแนนจากมากไปน้อย 

  3.4.4 สถานที่ทดสอบ    
       ศูนย์การเรียนวิชานาฏศิลป์  อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 229 โรงเรียนสารวิทยา  

ข้อถือปฏิบัติในการทดสอบความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 

 1. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น  
 2. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมาเอง  
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าในสถานทีท่ าการทดสอบความสามารถพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิ    
             ในการแสดงศักยภาพ       
  

 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ได้
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมหลังเลิก
เรียนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงของทุกวัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ต่อไป ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ดังกล่าว ให้อยู่ในข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกความสามารถพิเศษและการวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่
สิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่   15  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

     (นายประวัติ  สุทธิประภา) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 


