
 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานวอลเลยบอล 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีความสามารถดานกีฬาวอลเลยบอล 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานกีฬา นํามาแสดงในวันสอบ  

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา 2564  

 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือก 
รายการ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม 

๑. การอันเดอรบอลสองมือลาง ๓๑ ครั้ง ข้ึนไป ๒๐ 

๒๐ 
๒๑ - ๓๐ ครั้ง ๑๕ 
๑๑ - ๒๐ ครั้ง ๑๐ 
๕ - ๑๐ ครั้ง ๕ 

๒. การอันเดอรบอลสองมือบน 
(การเซ็ตบอล) 

๓๑ ครั้ง ข้ึนไป ๒๐ 

๒๐ 
๒๑ - ๓๐ ครั้ง ๑๕ 
๑๑ - ๒๐ ครั้ง ๑๐ 
๕ - ๑๐ ครั้ง ๕ 

๓. การตีบอล (น็อคบอรด) ๑๖ ครั้งข้ึนไป ๒๐ 

๒๐ 
๑๑ - ๑๕ ครั้ง ๑๕ 
๖ - ๑๐ ครั้ง ๑๐ 
๑ - ๕ ครั้ง ๕ 

๔. การเสิรฟบอล ๗ ครั้ง ข้ึนไป ๒๐ 

๒๐ 
๕ - ๖ ครั้ง ๑๕ 
๓ - ๔ ครั้ง ๑๐ 
๑ – ๒ ครั้ง ๕ 

๕. สัมภาษณ/ผลงาน - - ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 

4. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ แตงกายดวยชุดนักเรียน และนํา 
ชุดกีฬามาเปลี่ยน  
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูสินชัย  ภักดี  เบอรโทร. 082-2006692  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานฟุตซอล 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีความสามารถดานกีฬาฟุตซอล 

 2.๒  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา 2564  

 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือก 
รายการ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม 

๑. วิ่งทดสอบสมรรถภาพ 
ระยะทาง 200 เมตร จํานวน 
2 รอบสนาม 

เวลา 2.30 - 2.45 นาที ๒๐ 

๒๐ 
เวลา 2.46 - 3.00 นาที ๑๕ 
เวลา 3.01 - 3.15 นาที ๑๐ 

เวลา 3.16 - 3.30 นาทีข้ึนไป ๕ 
2. ทดสอบทักษะพ้ืนฐาน  
การเลี้ยงบอลหลีกสิ่งกีดขวาง 

เวลา 25 – 28 วินาที ๒๐ 

๒๐ 
เวลา 29 – 32 วินาที ๑๕ 
เวลา 33 – 36 วินาที ๑๐ 
เวลา 37 วินาทีข้ึนไป ๕ 

3. ทดสอบทักษะพ้ืนฐาน  
การเดาะบอล 

45 ลูก ๒๐ 

๒๐ 
35 ลูก ๑๕ 
25 ลูก ๑๐ 

นอยกวา 15 ลูก ๕ 
4. ทดสอบทักษะพ้ืนฐานการยิง
ประตู 

25 ลูก (ใน 27 ลูก) ๒๐ 

๒๐ 
20 ลูก (ใน 22 ลูก) ๑๕ 
15 ลูก (ใน 17 ลูก) ๑๐ 
10 ลูก (ใน 12 ลูก) ๕ 

5. ทดสอบความสามารถเลน 
การเลนเปนทีม 

 
จากการสังเกต 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
4. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ สนามฟุตบอล แตงกายดวยชุดนักเรียน และนําชุดกีฬา 
มาเปลี่ยน  
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูสมฤดี  ถีระวงษ  เบอรโทร. 090-9710509  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานบาสเกตบอล 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีความสามารถดานกีฬาบาสเกตบอล 

 2.๒  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา 2564  

 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือก 
 

รายการ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม 
1. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล 
หลบหลีกสิ่งกีดขวาง 

ภายใน 1 นาที เลี้ยงหลบหลกี 20 จุด 
(1 จุด = 1 คะแนน) 

20 20 

2. ทักษะการรับ - สงบอล  การรับ - สงบอลเขาจุดท่ีกําหนด 5 ลูก 
(1 ลูก = 4 คะแนน) 

20 20 

3. ทักษะการเลี้ยงลูกบอลเขายิง
ประตูใตแปน (Lay-up)  

ภายใน 2 นาที จํานวน 10 ลกู  
(1 ลูก = 2 คะแนน) 

20 20 

4. ทักษะการยิงประตู ณ จุดโยนโทษ ยิงลูกเขาหวง 10 ลูก 
(1 ลูก = 2 คะแนน) 

20 20 

5. ความสามารถพิเศษการเลน
เฉพาะตําแหนง 

ประเมินโดยครูผูทดสอบ 20 20 

รวม 100 
 
4. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ ลานเอนกประสงค (โดม) แตงกายดวยชุดนักเรียน และนํา 
ชุดกีฬามาเปลี่ยน  
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูจีราภรณ  พรมสวัสดิ์ เบอรโทร. 089-4010489 
 
  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานวาดภาพ 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีทักษะการทํางานศิลปะ ทัศนศิลป ดานจิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ เบื้องตน 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานศิลปะ นํามาแสดงในวันสอบ (ถามี) 

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา 2564  

 

๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือกทักษะทัศนศิลป 

 ๓.๑ วัสดุ อุปกรณท่ีใชแขงขัน  

 - กระดาษ ๑๐๐ ปอนด  ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิ้ว 
           - สโีปสเตอร  สีอะคริลิค หรือสีน้ํา 

 ๓.๒ หัวขอการคัดเลือก 

                      - เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” 

๓.๓ สรางสรรคผลงานโดยใชเทคนิคการวาดภาพระบายสี  

๓.๔ ไมตองเคลือบภาพและไมตองใสกรอบ 

๓.๕ หามนําตนฉบับมาดูขณะแขงขัน 

๓.๖ ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง 

๓.๗ เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑ ความคิดสรางสรรค  ๒๐ คะแนน 
๒ เทคนิคการใชส ี ๒๐ คะแนน 
๓ ความสวยงามและประณีต ๒๐ คะแนน 
๔ ความสอดคลองของภาพกับหัวขอท่ีกําหนด ๒๐ คะแนน 
๕ การจัดองคประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๕. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หอง ฝ112  แตงกายดวยชุดนักเรียน 
๖. ครูผูดูแล  
 คุณครูสายใจ  ตะพองมาตร เบอรโทร. 081-8644628  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานนักดนตรีวงโยธวาทิต 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  2  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับดนตรี เครื่องเปา และเครื่องกระทบ 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานดนตรี นํามาแสดงในวันสอบ  

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564  

๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือกความสามารถพิเศษดานนักดนตรีวงโยธวาทิต 

 ๓.๑ ทดสอบการอานโนตดนตรีท่ีกําหนดไวให 

 ๓.๒ ทดสอบทักษะการฟง 

 ๓.๓ บันไดเสียงเมเจอร ไมเกิน ๒ ชารป ๒ แฟลต 

 ๓.๔ บรรเลงบทเพลงท่ีนักเรียนเตรียมมาตามความถนัด 

 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑ การอานโนตดนตรีสากลเบื้องตน ๓๐ คะแนน 
๒ บรรเลงเพลงท่ีตนเองถนัด ๕๐ คะแนน 
๓ สอบสมัภาษณ/ผลงาน ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๔. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองวงโยธวาทิต ( ฝ122)  แตงกายดวยชุดนักเรียน 
 
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูกฤชกนก  สาคร  เบอรโทร. 085-5180349 
  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานนักรองเพลงไทยเดิม 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีทักษะการรองเพลงไทยเดิมเพลงลาวคําหอม 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานรองเพลงไทยเดิม นํามาแสดงในวันสอบ 

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564  

 

๓. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑ จังหวะถูกตอง ๒๐ คะแนน 

๒ คํารอง ทํานองถูกตอง ๒๐ คะแนน 

๓ น้ําเสียง / ความไพเราะของเสียง ๒๐ คะแนน 

๔ บุคลิก ลีลา อารมณ ๒๐ คะแนน 

๕ สัมภาษณ/ผลงาน ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๔. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หอง เรือนแกว  แตงกายดวยชุดนักเรียน 
 
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูอุทัย  พรมฤทธิ์  เบอรโทร. 081-777 4348 
 
  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  ๑  คน 

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีทักษะดานการเลนเครื่องดนตรีไทย 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานดนตรีไทย นํามาแสดงในวันสอบ  

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564  

 

๓. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑ จังหวะถูกตอง ๒๐ คะแนน 

๒ ทํานองถูกตอง ๒๐ คะแนน 

๓ ทางเพลง ๒๐ คะแนน 

๔ บุคลิก ลีลา ทาทาง อารมณ ๒๐ คะแนน 

๕ สัมภาษณ/ผลงาน ๒๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๔. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หอง เรือนแกว  แตงกายดวยชุดนักเรียน 
 
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูอุทัย  พรมฤทธิ์  เบอรโทร. 081-777 4348 
 
  



 

 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด 

เกณฑการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป 

เขาเรียนตอในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************** 
1. จํานวนท่ีรับ  2  คน  

2. คุณสมบัติผูสมัคร 

 2.๑  มีทักษะและประสบการณดานการแสดงนาฏศิลปไทย 

 2.2  มีแฟมผลงานทางดานนาฏศิลป นํามาแสดงในวันสอบ  

 2.3  มีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2564  

๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการคัดเลือกความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป 

 ๓.๑ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมอุปกรณมาเอง 

๓.๒ เพลงท่ีเตรียมมาสอบปฏิบัติ ๒ เพลง 

- ประเภทนาฏศิลปไทยตามความถนัดจํานวน ๑ เพลง เชน ระบํามาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด   

   รําฟอน นาฏศิลปสรางสรรค เปนตน 

- เพลงบังคับประเภทรําวงมาตรฐานจํานวน ๑ เพลง  

 

๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 

ลําดับ รายการเกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑ บุคลิกภาพ ความม่ันใจ ๒๐ คะแนน 
๒ ความถูกตองสวยงามของทารํา ๓๐ คะแนน 
๓ จังหวะ ๒๐ คะแนน 
๔ สัมภาษณ /แฟมผลงานทางดานนาฏศิลป ๓๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
๔. วัน เวลา สถานท่ี สอบคัดเลือก 
 วันท่ี ๖ พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนฟงคําชี้แจง ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป  
 เริ่มสอบเวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ หองนาฏศิลป ( ฝ12๑)  แตงกายดวยชุดนักเรียน และ 
นุงผาแดง 
 
๕. ครูผูดูแล  
 คุณครูจตุพร  พุมเรียบ  เบอรโทร. 089-6404907 
 
 
 


