ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕62
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้กาหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕62 และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษา และแนวปฏิบัติ
ของส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต ๓ โดยโรงเรียนได้ก าหนด การรั บนั กเรี ยนเข้ า ศึ กษาต่ อชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประเภทห้ องเรี ยนปกติ ทั่ วไป ความสามารถพิ เศษ และเงื่อนไขพิเศษ เพื่อให้ การดาเนิ นการ
รับสมัครนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน โดยมีข้อตกลง / เงื่อนไข และรายละเอียด ดังนี้
๑. จานวนนักเรียน
1.1 รับนักเรียนแบบสหศึกษา (ห้องเรียนปกติ) จานวน ๑1 ห้องเรียน รวม 440 คน
1.2 คัดเลือกนักเรียนแต่ละประเภท โดยใช้ข้อสอบรวมของกลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดนนทบุรี
คิดเป็นน้าหนักร้อยละ 70 และคะแนนสอบ O-NET คิดเป็นน้าหนักร้อยละ 30
๒. ประเภทของการรับสมัคร (ห้องเรียนปกติ)
๒.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑) สอบคัดเลือก
๒) จับฉลาก
๒.๒ นักเรียนทั่วไป
1) สอบคัดเลือก
2.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
1) ดนตรีไทย
2) ดนตรีสากล
3) นาฏศิลป์
4) กีฬาบาสเกตบอล และ กีฬา อื่น ๆ
2.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

จานวน 176
จานวน 110
จานวน 66
จานวน 220
จานวน 220
จานวน 122
จานวน 4
จานวน 4
จานวน 3
จานวน 11
จานวน 122

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. การกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
3.๑ อาเภอเมืองนนทบุรี
3.๑.๑ ตาบลท่าทราย พื้นที่เดิม หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗
3.๑.๒ ตาบลบางเขน
พื้นที่เดิม หมูท่ ี่ ๑, ๒, ๙
3.๑.๓ ตาบลบางกระสอ พื้นที่เดิม หมูท่ ี่ ๙ สี่แยกแครายฝั่งโรงพยาบาลทรวงอก

-๒3.๒ อาเภอปากเกร็ด
3.๒.๑ ตาบลบางตลาด
3.๒.๒ ตาบลปากเกร็ด

พื้นที่เดิม หมู่ที่ ๓-๑๐ ทิศใต้ของถนนแจ้งวัฒนะ
พื้นที่เดิม หมูท่ ี่ ๔-๕ ทิศใต้ของถนนแจ้งวัฒนะและ
ทิศตะวันออกด้านถนนติวานนท์

4. คุณสมบัติของนักเรียนที่รับสมัคร
4.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61
4.๒ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
4.4 เป็นโสด
5. คุณสมบัติเพิ่มเติมนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5.1 นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้าน หรือ
เจ้าของบ้าน ที่มีหลักฐานสิทธิ์ การอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 (นักเรียนอาศัยก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 หอพัก วัด
และโรงเรียนประถมศึกษา ไม่ถือว่าเป็นเขตพื้นที่บริการ) คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
5.2 นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5.1 แต่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
พื้นที่บริการมาไม่ต่ากว่า 2 ปี ถือว่ามีคุณสมบัติครบ
6. หลักฐานการรับสมัคร
6.๑ ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับใบ
แจ้งความจานงได้ที่ www.benjamarachanusorn.com ผ่านระบบการรับสมัครนักเรียน
ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มีนาคม 2562
6.๒ หลักฐานแสดงการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรอง หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
6.3 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา
มารดา (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา
6.4 รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
6.5 หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และอื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริงและฉบับ
ถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบแสดงคะแนนผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมสาเนา 1 ชุด
(หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ถ่ายสาเนาให้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
7. การรับสมัคร
7.๑ นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้
เรียบร้อย
7.๒ นักเรียนนาใบแจ้งความจานงของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
มาแสดงและมีหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 6 มาประกอบการสมัครด้วย

-๓7.3 สมัครตามวัน เวลา ที่ใบแจ้งความจานงระบุไว้ ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมจุลฉัตร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (งดรับสมัครนักเรียน
ในวันที่ 24 มีนาคม 2562)
8. กาหนดการรับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล

ประเภท

รับสมัคร

22-27
มีนาคม
1. เขตพื้นที่บริการ
2562
(จานวน 176 คน)
เวลา 08.3016.30 น.
22-27
มีนาคม
2. นักเรียนทั่วไป
2562
(จานวน 220 คน)
เวลา 08.3016.30 น.
22-23
3. ความสามารถ
มีนาคม
พิเศษ (ถ้ามี)
2562
(จานวน 22 คน) เวลา 08.3016.30 น.
22-27
4. นักเรียนที่มี
มีนาคม
เงื่อนไขพิเศษ
2562
(จานวน 22 คน) เวลา 08.3016.30 น.

การคัดเลือก
ประเภทสอบ
ประเภทจับ
คัดเลือก
ฉลาก
จานวน 110 จานวน 66 คน
คน
4 เมษายน
30 มีนาคม
2562
2562
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.00ณ โรงเรียน
13.45 น.
เบญจมราชา
ณ โรงเรียน
นุสรณ์
เบญจมราชา
นุสรณ์
30 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-13.45 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

3 เมษายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

3 เมษายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

8 เมษายน
2562
เวลา09.0016.30 น.

25 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

27 มีนาคม 2562
เวลา09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

8 เมษายน
2562
เวลา09.0016.30 น.

3 เมษายน 2562
เวลา09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

8 เมษายน
2562
เวลา09.0016.30 น.

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว
8 เมษายน
2562
เวลา09.0016.30 น.

9. การคัดเลือก
นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้พื้นฐานใน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยแต่ละ
ประเภทมีวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

-49.๑ นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
9.1.1 ประเภทสอบคัดเลือก รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. (งดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2562)
9.1.1.1 ใช้แบบทดสอบ 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เริ่มสอบเวลา 09.00 น.
9.1.1.2 นักเรียนที่เข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ ไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบ
9.1.1.3 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ได้แก่ นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ
รวมจากมากไปหาน้อย โดยพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 70
รวมกับคะแนน O-NET ร้อยละ 30 จนครบจานวนที่โรงเรียนประกาศ
9.1.2 ประเภทจับฉลาก
9.1.2.1 นักเรียนต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคาร
จุลฉัตร นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวหรือมาช้ากว่ากาหนดถือว่าสละสิทธิ์
9.1.2.2 หากมีนักเรียนรายงานตัวเกินจานวนที่รับจะใช้วิธีจับฉลาก
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
9.1.2.3 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน คือ นักเรียนที่จับฉลากได้และ
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนให้การรับรอง
9.๒ ประเภททั่วไป (สอบคัดเลือก) รับสมัครระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. (งดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2562)
9.2.1 ใช้แบบทดสอบ 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
สอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เริ่มสอบเวลา 09.00 น.
9.2.2 นักเรียนที่เข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
9.2.3 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย
เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียน ได้แก่ นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ
รวมจากมากไปหาน้อย โดยพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 70
รวมกับคะแนน O-NET ร้อยละ 30 จนครบจานวนที่โรงเรียนประกาศ
ตารางสอบ
เวลาสอบ

รวมเวลา (นาที)

๐๙.๐๐ – ๑๐.3๐ น.

๙๐

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๙๐

13.00 – 13.45 น.

45
รวมคะแนนทั้งสิ้น

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม
4๐
4๐
4๐
4๐
40
๒0๐

-5หมายเหตุ : นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทุกคนจะต้อง
ผ่านการคัดกรองทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและนาผลไปใช้ในการจัดกลุ่ม
การเรียนปรับพื้นฐาน
9.3 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี – กีฬา
(รับสมัครระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.)
9.3.1 ด้านกีฬา รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ 11 คน ดังนี้
9.3.๑.1 กีฬาบาสเกตบอล กีฬาฟุตบอล กีฬาอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ความสามารถ ดังนี้
- เกียรติบัตรการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป
- ทักษะปฏิบัติตามที่กาหนด
9.3.2 ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ รับนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ
จานวน 11 คน คุณสมบัติ ดังนี้
9.3.2.1 นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย ทุกเครื่องมือ
9.3.2.2 นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง)
9.3.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถด้านขับร้องเพลงไทยเดิม/ลูกทุ่ง/ลูกกรุง
9.3.2.4 นักเรียนที่มีความสามารถด้านแดนเซอร์วงลูกทุ่ง
9.3.2.5 นักเรียนที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
(ยกเว้นเมโลเดียน, ขลุ่ย)
9.3.2.6 นักเรียนที่มีความสามารถด้านวงลูกทุ่ง (กีต้าร์ไฟฟ้า, กีต้าร์เบส,
กลองชุด, คีย์บอร์ด)
9.3.2.7 นักเรียนที่มีความสามารถด้านขับร้องเพลงสากล
9.3.2.8 นักเรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสอบภาคปฏิบัติ
1. การสอบปฏิบัติดนตรีให้นักเรียนนาเครื่องดนตรีมาเอง หรือใช้เครื่องดนตรีโรงเรียน
2. ผู้สอบขับร้องให้เตรียม BACKING TRACK เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้า 1 เพลง มาเอง
3. ผู้สอบแดนเซอร์ให้เตรียมแผ่น CD เพลงเพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้า 1 เพลง มาเอง
4. ผู้สอบนาฏศิลป์สอบเพลงมาตรฐาน 1 เพลง และเพลงเบ็ดเตล็ด 1 เพลง
(เตรียมแผ่น CD เพลงมาเอง)
5. สอบทุกประเภทให้นาแฟ้มสะสมผลงานการแสดงมาด้วย
9.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ตามมติคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ให้รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
โดยพิจารณาจากข้อตกลง ดังต่อไปนี้
9.4.1 เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้ายในการสอบเข้าเรียนต่อที่
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
9.4.2 เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
9.4.3 เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

-69.4.4 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการ
ได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ
9.4.5 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์
9.4.6 เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาประโยชน์ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การตัดสิน เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์พิจารณา
โดยนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
10. การปฏิบัติตนในการสมัครและการเข้าสอบ
10.๑ การสอบคัดเลือกให้เตรียมปากกา ดินสอ (2B) ยางลบ มาให้พร้อมในวันสอบ
10.2 นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนและวันมาสอบ
10.3 การสอบและรายงานตัวทุกครั้ง ให้นักเรียนนาบัตรประจาตัวผู้สมัครที่โรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์ออกให้มาแสดงด้วยทุกครั้ง
10.4 การทดสอบ เพื่อวัดความสามารถพิเศษตามประเภทที่นักเรียนสมัครให้นักเรียนมารับ
การคัดเลือกตรงเวลาในตารางที่โรงเรียนกาหนด นักเรียนที่มาทดสอบช้ากว่า 15 นาที
หลังจากเริ่มสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ
11. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ทุกประเภท จะต้องมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มา
มอบตัวตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ทางโรงเรียนจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่
1 - 27 มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2588 3449, ๐ ๒๕๘๐ ๖๖๗๖
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62

(นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียน
เกณฑ์ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. ประเภทเครื่องที่ใช้ในการสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ จานวน 11 คน
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทเครื่องสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย จานวนรับ 4 คน ประกอบด้วย
1.1 ประเภทเครื่องดีด
1.1.1 จะเข้
1.1.2 พิณอีสาน
1.2 ประเภทเครื่องสี
1.2.1 ซอด้วง
1.2.2 ซออู้
1.3 ประเภทเครื่องตี
1.3.1 ระนาดเอก
1.3.2 ระนาดทุ้ม
1.3.3 ฆ้องวงใหญ่
1.3.4 ฆ้องวงเล็ก
.
1.3.5 โทน-รามะนา
1.3.6 กลองแขก
1.3.7 ตะโพน
1.3.8 กลองทัด
1.3.9 เปิงมางคอก
1.3.10 โปงลาง
1.3.11 กลองหาง
1.3.12 ฆ้องมอญ
1.4 ประเภทเครื่องเป่า
1.4.1 ขลุ่ยเพียงออ
1.4.2 โหวด
1.4.3 แคน
1.5 การขับร้องเพลงไทย
1.5.1 เพลงไทยดิม
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2. ประเภทเครื่องสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล จานวนรับ 4 คน ประกอบด้วย
2.1 ประเภทวงโยธวาทิต
2.1.1 Piccolo
2.1.2 Flute
2.1.3 Clarinet
2.1.4 Alto Saxophone
2.1.5 Tenor Saxophone
2.1.6 Trumpet
2.1.7 French Horn , Melophon
2.1.8 Trombone
2.1.9 Baritone , Euphonium
2.1.10 Tuba , Sousaphone
2.1.11 Bass Drum
2.1.12 Snare
2.2 ประเภทวงสตริง (String Band)
2.2.1 Drum Set (กลองชุด)
2.2.2 Electric Guitar Bass
2.2.3 Keyboard
2.2.4 Piano
2.3 ประเภทการขับร้องเพลง
2.3.1 การขับร้องเพลงไทยเดิมลูกกรุง
2.3.2 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
2.3.3 การขับร้องเพลงไทยสากล
3. ประเภทเครื่องสอบความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ จานวนรับ 3 คน

2. เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ
2.1 ด้านดนตรีไทย
2.1.1 ทานองถูกต้อง
2.1.2 เทคนิคการบรรเลง
2.1.3 ประเภทของเพลง
2.1.4 ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ
2.1.5 แฟ้มสะสมงาน
2.2 การขับร้องเพลงไทยเดิม
2.2.1 ทานองถูกต้อง
2.2.2 เทคนิคการเอื้อน
2.2.3 น้าเสียง
2.2.4 ปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ
2.2.5 แฟ้มสะสมงาน

-32.3 ด้านดนตรีสากล
2.3.1 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
2.3.2 ความยากง่ายของบทเพลงที่บรรเลง
2.3.3 จังหวะ/ทานอง
2.3.4 ลีลาท่าทางการแสดงออก
2.3.5 แฟ้มสะสมงาน
2.4 ด้านการขับร้องเพลงไทย
2.4.1 ความไพเราะของน้าเสียง การสื่ออารมณ์ของบทเพลง
2.4.2 ภาษา อักขระ ความชัดเจน
2.4.3 จังหวะ/ทานอง
2.4.4 ลีลาท่าทางการแสดงออก
2.4.5 แฟ้มสะสมงาน
ปฏิบัติการร้องเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง โดยนักเรียนนาแผ่นซีดีมาเอง
2.5 ด้านแดนเซอร์
2.5.1 ลีลา ท่าทาง ความยากง่ายของท่า
2.5.2 จังหวะในการเต้น
2.5.3 บุคลิกภาพ
2.5.4 ความกล้าในการแสดงออก
2.5.5 แฟ้มสะสมงาน
ปฏิบัติการร้องเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง โดยนักเรียนนาแผ่นซีดีมาเอง
2.6 ด้านนาฏศิลป์
2.6.1 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
2.6.2 เพลงมาตรฐาน
2.6.3 เพลงเบ็ดเตล็ด , เพลงเลือก
2.6.4 แฟ้มสะสมงาน
นักเรียนนา CD เพลงที่ใช้ประกอบการสอบมาด้วยตนเอง
...........................................

