
 

 

เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนความสามารถพเิศษ 
เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

 

ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าปีการศึกษา  2563 (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 การด าเนินการรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้อ  2.2.2 นักเรียนความสามารถพิเศษ ได้ประกาศความสามารถพิเศษทั้งหมด 4 ด้าน 
จ านวนรับ 10 คน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

 

1. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์    
1.1 จ านวนที่รับ  2 คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
๑.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัครและสิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง  

 เพลงที่เตรียมมาสอบปฏิบัติ มี 2 ประเภท  
  1.2.1 ประเภทร าวงมาตรฐาน 
   - เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 
  1.2.2 ประเภทนาฏศิลป์ไทยตามความถนัด จ านวน 1 เพลง เช่น ระบ ามาตรฐาน                   

ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าพ้ืนเมืองภาคใต้ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หรือนาฏศิลป์สากล เป็นต้น 
 1.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 

  วันที่ 3 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. ฟังค าชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ป ีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีศรี
ธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 1.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป ์ 
   ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  70  คะแนน (เตรียมผ้าแดงและเพลงมาเอง) 
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  30  คะแนน (พร้อมแฟ้มผลงานด้านนาฏศิลป์) 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
 

2. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล-ขับร้องสากล   
2.1 จ านวนที่รับ  จ านวน 2 คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
2.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัคร  

  2.2.1 ความสามารถด้านดนตรีสากล มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรสีากลที่ก าหนด 
   - ประเภทเครื่องเป่า (วงโยธวาทิต) 
   - ประเภทเครื่องกระทบ (วงโยธวาทิต) 
   - ประเภทวงสตริง (เบสไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า คีบอร์ด กลองชุด) 
  2.2.2 ความสามารถดา้นขับร้องสากล มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยสากลและ

สากลตามที่ก าหนด 
   - แนวเพลงไทยสากล (ลูกทุ่ง ลูกกรุง พระราชนิพนธ์)  
   - แนวเพลงสากล  



  2.2.3 ความสามารถด้านดนตรีสากล-ขับร้องสากล หากเคยได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมประกวด
แข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ 
 2.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล-ขับร้องสากล  

  วันที่ 3 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. ฟังค าชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ป ีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องดนตรี (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง 2) 
 2.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล-ขับร้องสากล  
  ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม    50   คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงานงานย้อนหลัง 3 ป)ี 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
หมายเหตุ:  1. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเครื่องดนตรีมาใช้ในการสอบ ยกเว้น เครื่องกระทบ  
กลองชุด ตู้แอมป์ (ส าหรับผู้เข้าสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล) 
   2. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียม Backing Track  มาเอง 
   3. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเตรียมเนื้อเพลงที่ใช้ในการสอบมาจ านวน 3 ชุด ให้แก่
คณะกรรมการ 
       
3. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  

3.1 จ านวนที่รับ  2 คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
  เพลงบอก  จ านวน 1 คน 
  กลอนสด  จ านวน 1 คน 
3.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัคร  

 3.2.1 เพลงบอก  
  - มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3              

ไม่ต่ ากว่า 2.5 
  - มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลงบอก โดยน าเสนอหลักฐาน ผลงาน/รางวัลที่

ได้รับเป็นแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 1 ชุด ที่มีค ารับรองจากครูที่ปรึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียน ทั้งรางวัลระดับ
โรงเรียน/เขตพ้ืนที/่จังหวัด/ภาค/ประเทศ 

    - นักเรียนเข้าทดสอบความสามารถพิเศษจากคณะกรรมการ หลังจากยื่นแฟ้มสะสมผลงานแล้ว 
    - ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ก าลังศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช และส่งเสริมให้มีการร่วมกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.2 กลอนสด 
  - มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3              

ไม่ต่ ากว่า 2.5 
  - มีความสามารถพิเศษด้านการแต่งร้อยกลอนสด โดยน าเสนอหลักฐาน ผลงาน/รางวัลที่

ได้รับเป็นแฟ้มสะสมผลงาน จ านวน 1 ชุด ที่มีค ารับรองจากครูที่ปรึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียน ทั้งรางวัลระดับ
โรงเรียน/เขตพ้ืนที/่จังหวัด/ภาค/ประเทศ 

 
 



    - นักเรียนเข้าทดสอบความสามารถพิเศษจากคณะกรรมการ หลังจากยื่นแฟ้มสะสมผลงานแล้ว 
    - ผู้ปกครองมีความพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ก าลังศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช และส่งเสริมให้มีการร่วมกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563   เวลา 08.00 น. ฟังค าชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 
100 ป ีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดภาษาไทย  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
 3.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านด้านภาษาไทย 
   ภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม  70  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  30  คะแนน (พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน) 
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน 
 
4. นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา  

4.1 จ านวนที่รับ  4 คน  
  นักบาสเกตบอลหญิง   
4.๒ คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัคร  

 4.2.1 มีความสามารถด้านกีฬา แนบหลักฐานที่แสดงว่าได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ  

 4.2.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

 4.2.3 มีระเบียบวินัยและเข้าซ้อมกีฬา ตามเวลาดังนี้ 
   -  วันจันทร์-ศุกร์ ฝึกซ้อม เวลา  17.00 – 19.30 น. 
   -  วันเสาร์ ฝึกซ้อม เวลา  09.00 – 17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) 
 4.2.4 ด้านรูปร่าง 
   -  ความสูงนักบาสเกตบอล  160 เซนติเมตรขึ้นไป 

 4.2.5 ถ้าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนกัลยาณี            
ศรีธรรมราช จะต้องเล่นกีฬาและเป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บาสเกตบอล) 

 4.2.6 ต้องเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่โรงเรียนอนุญาตทุกรายการ 
 4.2.7 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามค าสั่งของโรงเรียน 
 4.2.8 ด้านการเรียน เกรดเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.5 
 

 4.3 วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านกีฬา   
 วันที่ 3 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. ฟังค าชี้แจง ณ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 

100 ป ีกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง 2) 
การแต่งกายในวันทดสอบ แต่งกายด้วยเสื้อพละ กางเกงขาสั้น รองเท้ากีฬา 
 



 4.4 เกณฑ์คะแนนความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
   ทดสอบความสามารถทักษะทางด้านกีฬา  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
   สอบสัมภาษณ์ ตรวจวัดความสูงสมส่วนของร่างกายและตรวจแฟ้มสะสมผลงาน  
         คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
รวมคะแนนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  100  คะแนน  


