
 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 

ด้ำนนำฏศิลป์ 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 11023 เด็กหญิง บัณฑิตา กลีบเมฆ   

2 11034 เด็กชาย ภัทรดนัย จันทร์กลม   

3 11035 เด็กหญิง จุฬาลักณ์ พรามพิทักษ์   

4 11039 เด็กหญิง กชกร เมืองสุข   

5 11044 เด็กหญิง พิศุทธิภรณ์ ชามาดา   

6 11054 เด็กหญิง มลสุภา ตรีวิทยายนต์   

7 11060 เด็กหญิง ณัสฐามณฑกาญจน์ วิรัญกูล   

8 11107 เด็กหญิง ธัญสินี เจือกโว้น   

9 21036 เด็กหญิง นันทิกานต์ ชวนชื่น   

10 21068 เด็กหญิง เบญจา ทัพธานี   

11 21071 เด็กหญิง ปิยะณัฐ์ บ้วนนอก   

12 21148 เด็กหญิง ชนากานต์ วงษ์สวัสดิ์   

13 21163 เด็กชาย ปิติพงษ์ กุลบุตร   

14 21181 เด็กชาย นิวัตน์ รัตนธรรม   

15 21184 เดก็หญิง ภัทรวดี โพธิพัตร   

 
นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 



1) ประเภทนำฏศิลป์ 
1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
2. เตรียมเพลงที่ใช้ในการแสดงบันทึกในแฟลชไดร์ฟ หรือ ถ้ามีเพลงใน youtube อยู่แล้ว        

ก็ไม่ต้องเตรียมมา 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 

 บุคลิก   20  คะแนน 
 ท่าร า   20  คะแนน 
 จังหวะ   20  คะแนน 
 รอยยิ้ม   20  คะแนน 
 ความมั่นใจ   20  คะแนน 
รวมคะแนน          100  คะแนน 



 

 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 

ด้ำนวำดภำพ 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 11003 เด็กหญิง สวรส แซ่เซียว   

2 11004 เด็กหญิง จิรภิญญา เกาะลอย   

3 11007 เด็กหญงิ อมรกานต์ สุวรรณมณ ี   

4 11064 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ อินสกุล   

5 11067 เด็กหญิง พิมลรัตน์ พานศิลป์  

6 11068 เด็กชาย รพีพงศ์ แพทย์พิทักษ์  

7 11073 เด็กชาย ธันวา สิงห์เขียว  

8 21034 เด็กชาย สหัสโชต ิ ศรีสุขสกุล  

9 21064 เด็กหญิง เสาวรส ใจเที่ยง  

10 21084 เด็กชาย กิตติทัช เสือส่วย  

11 21089 เด็กหญิง ชไมพร บุญวาท ี  

12 21098 เด็กหญิง ภัทราวดี สิงห์เขียว  

13 21119 เด็กหญิง พลอยรวี เฉลิมพงษ์  

14 21124 เด็กหญิง กานต์ทิตา พูลศรี  

15 21168 เด็กหญิง บุษราคัม ฉัยริต  

16 21173 เด็กหญิง พลอยชมพู สัมมา   

 

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 



 2) ประเภทศิลปะ 

1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
 2. หัวข้อในการวาดภาพ 
      2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ “ของดีเมืองตรำด” 
      2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ “มหันตภัย COVID-19” 
 3. ประเภทของสีที่ใช้ 
      3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้สีชอล์คหรือสีเทียน 
               3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้สีน้ ำหรือสีโปสเตอร์ 
 4. ขนาดของกระดาษ 100 ปอนด์ที่ใช้ในการทดสอบ 
  4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขนำด 11X15 นิ้ว 
               4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขนำด 15X22 นิ้ว 

5. เวลาที่ใช้ในการทดสอบ   3  ชั่วโมง 
 6. อุปกรณ์ทุกอย่าง นักเรียนต้องเตรียมมำเอง 

7. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความคิดสร้างสรรค์   20  คะแนน 
 เทคนิคการใช้สี   20  คะแนน 
 ความสวยงาม / ประณีต  20  คะแนน 
 ความสอดคล้องกับหัวข้อ  20  คะแนน 
 การจัดองค์ประกอบศิลป์  20  คะแนน 
รวมคะแนน            100  คะแนน 

 
 



 

 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
 

ด้ำนดนตรีไทย 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 11109 เด็กหญิง กรภัทร์ ฟองมาศ   

2 21024 เด็กชาย กิตติคุณ แก้วกอ   

3 21028 เด็กหญิง กมลวรรณ ยอดเพชร   

4 21072 เด็กชาย ฐิติกร ผึ้งรั้ง   

5 21090 เด็กชาย วันดี สีน้ า  

6 21100 เด็กหญิง เขมาภรณ์ วิชัย  

7 21113 เด็กหญิง สุพิชฌา ทองยัง  

8 21122 เด็กชาย สัณหณัฐ ก าเนิดสินธุ์  

9 21169 เด็กหญิง กนกอร อินนา  

 

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

3) ประเภทดนตรีไทย 
1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
2. เกณฑ์การให้คะแนน 

 จังหวะถูกต้อง    20  คะแนน 
 ท านองถูกต้อง    30  คะแนน 
 ทางเพลง    20  คะแนน 
 บุคลิก ลีลา ท่าทาง อารมณ์   30  คะแนน 
รวมคะแนน             100  คะแนน 

 



 

 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
 

ด้ำนวงโยธวำทิต 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 11021 เด็กหญิง ปณิสา วิสัยงาม  

2 11022 เด็กหญิง ปณิสรา วิสัยงาม  

3 11056 เด็กหญิง ปิยะพร แย้มสอาด  

4 11117 เด็กหญิง พรนิภา สุทธิวารี  

5 11118 เด็กหญิง พรกนก เมฆก าแหง  

6 21058 เด็กชาย ชาญศักดิ์ เลียดประถม  

7 21066 เด็กชาย จีรภัทร ชโลธร  

8 21145 เด็กชาย เกรียงไกร สิงหพันธ์  

9 21157 เด็กชาย ธนากร เปี่ยมทองค า  

10 21170 เด็กชาย สุทธิกานต์ มาลาอบ  

11 21190 เด็กหญิง ปภาวี ค าหาญ  

 

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 



4) ประเภทวงโยธวำทิต 

1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
2. เกณฑ์การให้คะแนน   

 การอ่านโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น  20  คะแนน 
 บรรเลงเพลงที่ตนเองถนัด   30  คะแนน 
 สอบสัมภาษณ ์   50  คะแนน 
รวมคะแนน             100  คะแนน 

3. เพ่ือความปลอดภัยจาก COVID-19 นักเรียนควรเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง แต่หากนักเรียน
ไม่มีเครื่องดนตรี ให้นักเรียนแจ้งครูผู้ควบคุมการทดสอบล่วงหน้า ที่ เบอร์โทรศัพท์ 097-239-9741            
(ครูบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ) เพ่ือท าการขอใช้เครื่องดนตรีจากทางโรงเรียน  

4. การสอบสัมภาษณ์นั้น จะเป็นการสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความกรุณา       
ผู้ที่พานักเรียนมาสอบควรเป็นผู้ปกครองตัวจริงที่มีอ านาจในการดูแลนักเรียนและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

หมำยเหตุ นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกด้ำนวงโยธวำทิต จะต้องท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับ
วงโยธวำทิตโดยไม่มีเงื่อนไข จนกว่ำจะจบกำรศึกษำออกจำกโรงเรียน โดยครูผู้ควบคุมกำรทดสอบจะแจ้ง
เงื่อนไขรำยละเอียดต่ำง ๆ และจะมีกำรบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ท ำกำรทดสอบ 



 

 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
 

ด้ำนนักร้องเพลงไทยเดมิ 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 21046 เด็กหญิง ญาณิศา หรี่จินดา  

2 21082 เด็กหญิง ทิพรัตน์ สุคนธรส  

 

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

5) ประเภทร้องเพลงไทยเดิม 
1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
2. เกณฑ์การให้คะแนน 

 จังหวะถูกต้อง    20  คะแนน 
 ค าร้อง ท านองถูกต้อง    30  คะแนน 
 น้ าเสียง / ความไพเราะของเสียง  30  คะแนน 
 บุคลิก ลีลา อารมณ์    20  คะแนน 
รวมคะแนน             100  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
 

ด้ำนปิงปอง 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 11018 เด็กชาย ธนภัทร สนองสุข   

2 21078 เด็กหญิง ณัฐริกา สุกเนตร   

3 21086 เด็กชาย สุภลักษณ์ นันทะกุล   

4 21104 เด็กหญิง ณัฐชยา ช าห้าน   

5 21182 เด็กหญิง ภัชราพรรณ มีวรรณ   

 
นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

6) ประเภทกีฬำปิงปอง 
 - ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักกีฬา 
 - เตรียมไม้ปิงปอง และ ลูกปิงปอง มาด้วย 
 - เกณฑ์การให้คะแนน 

 สมรรถภาพทางกาย 10 คะแนน 
 เดาะลูก  10 คะแนน 
 ตีลูกหน้ามือ  40 คะแนน 
 ตีลูกหลังมือ  40 คะแนน 
รวมคะแนน          100  คะแนน 

 
 

 
 
 



 
 
 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
 

ด้ำนวอลเล่ย์บอล 

ที ่ เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ 

1 21001 เด็กหญิง ศิรประภา กุจแสง  

2 21015 เด็กหญิง สุพิชญา ประจวบเขต  

 
นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มาทดสอบความสามารถในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้ 

7) ประเภทกีฬำวอลเลย์บอล 
- การแต่งกายวันมาทดสอบใส่ชุดกีฬามาพร้อมทดสอบ  
- ท าการทดสอบที่หอประชุมสุวรรณพิศ 
- เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 การอันเดอร์บอลสองมือล่างและก าแพง  20  คะแนน 
 การเซตบอล.     20  คะแนน 
 การน็อคบอร์ด    20  คะแนน 
 การเสิร์ฟมือบน    20  คะแนน 
 การกระโดด     10  คะแนน 
 ผลงานและเกียรติบัตร    10  คะแนน 

 


