
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖3  
………………………………………..………………. 

  ตามประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา  ๒๕๖3  ประเภทความสามารถพิเศษ  และ
ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในวันท่ี  2 มิถุนายน  ๒๕๖3  และนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี  3 มิถุนายน  ๒๕๖3   โรงเรียน จึงได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน
ความสามารถพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ   
๑.๑ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  และเป็นนักเรียนโรงเรียน

ท่ัวไป(นอกเขตพื้นท่ีบริการ) 
 ๑.๒ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  และเป็นนักเรียนโรงเรียน
ท่ัวไป  

๒. ความสามารถพิเศษที่ต้องการรับ   
     ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖3   รับจ านวน  56 คน จ าแนกเป็น  

2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา 
ฟุตบอลชาย  ฟุตซอลชาย  วอลเลย์บอลชาย  เปตองชาย-หญิง  จ านวนรวม  40  คน 

๒.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ดนตรีพื้นเมือง ภาพปะติด การวาดภาพ จ านวนรวม  10  คน  

2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านจักสาน                           
งานใบตอง (พานบายศรี ธูปเทียนแพ) ร้อยมาลัย จ านวนรวม  6  คน  
 ๒.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  ๒๕๖3   รับจ านวน  56 คน จ าแนกเป็น  

2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬา 
ฟุตบอลชาย  ฟุตซอลชาย  วอลเลย์บอลชาย  เปตองชาย-หญิง  จ านวนรวม  40  คน 

๒.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ดนตรีพื้นเมือง ภาพปะติด การวาดภาพ จ านวนรวม  10  คน  

2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านจักสาน                           
งานใบตอง (พานบายศรี ธูปเทียนแพ) ร้อยมาลัย จ านวนรวม  6  คน  



๒ 

 
หมายเหตุ   นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้น าเกียรติบัตร/แฟ้มผลงาน ท่ีแสดงถึง
ความสามารถมาในวันทดสอบด้วย 
 
 
 
 

3. วันทดสอบ 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันท่ี  2  มิถุนายน  2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันท่ี 3 มิถุนายน 
2563   เวลา  08.30 -12.00 น.  
 - นักเรียนท่ีมาทดสอบความสามารถพิเศษทุกประเภท  รายงานตัว  ณ โดมอเนกประสงค์             
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เวลา  08.30-09.00 น. 
 - เร่ิมท าการทดสอบ  เวลา  09.00-12.00  น.  

4. เกณฑ์การคัดเลือก/การทดสอบ  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
    4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 4.1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬาฟุตบอล  ก าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
     - คะแนนจากการทดสอบทักษะด้านกีฬา  คะแนนเต็ม   ๙๐  คะแนน  แบ่งออกเป็น 
  ๑) การเดาะบอล    20  คะแนน 
  2) การเล้ียงบอล    20  คะแนน 
  3) การส่งบอล    30  คะแนน 
  4) การยิงประตู    20  คะแนน 
     - คะแนนจากเอกสาร/หลักฐาน  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  แบ่งออกเป็น 
  ๑) ระดับภาค/ระดับประเทศ   ๑๐  คะแนน 
  ๒) ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ๕    คะแนน 
                (เลือกเกียรติบัตรท่ีสูงท่ีสุด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น) 

รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๐๐  คะแนน 

      - สถานที่ทดสอบ  ชั้น  ม.1  สนามหน้าสถานีต ารวจภูธรกันทรลักษ์   ชั้น ม.4 สนามกีฬาด ารง
ราชานุสรณ์ 

         4.1.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาเปตอง ก าหนดเกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
      - คะแนนจากการทดสอบ  ทักษะกีฬาเปตอง  ก าหนดคะแนน  100 คะแนน ดังนี้ 
                 ๑) ทดสอบการวางเข้าวง    30  คะแนน 
  ๒) ทดสอบการตีแบบถึงตัว   30  คะแนน 



๓ 

 
  ๓) ทดสอบการแก้ปัญหาและการแข่งขัน  40  คะแนน 
                - ข้อตกลงในการทดสอบ  
  ๑) ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเตรียมลูกเปตองมาเองอย่างน้อย  ๑  ชุด หากไม่มีลูกเปตองให้
แจ้งไว้ล่วงหน้ากับกรรมการรับสมัคร 
  ๒) ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาในการทดสอบเท่านั้น 
  ๓) สถานท่ีในการทดสอบ คือ สนามเปตอง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา (อยู่ติดกับสนามกีฬา
ด ารงราชานุสรณ์)  
 
 
 
 
 
      - การทดสอบ  มีวิธีการดังนี้ 
      ๑) การวางลูกเข้าวง (การวางลูกเข้าวง  หมายถึง การโยนลูกเปตองให้ไปหยุดนิ่งอยู่ใน
วงกลมท่ีก าหนด) 

วิธีด าเนินการ 
                    ๑) เขียนวงกลมส าหรับต าแหน่งยืนโยนมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง  ๓๕-๕๐  เซนติเมตร 

     ๒) วัดระยะจากเส้นรอบวงเข้าไปในสนามระยะ  ๘  เมตร เขียนวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 
60 เซนติเมตร ท่ีต าแหน่ง  ๘  เมตร  จ านวน  ๑  วง 
                     ๓) ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในวงกลมเพื่อเตรียมโยนลูกวางจ านวน  ๑๕  ลูก ให้ไปหยุดอยู่ใน
วงกลมท่ีก าหนดให้ทดลองโยนได้  ๕ ลูก 
                     ๔) เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพร้อมแล้วให้โยนลูกวางไปยังต าแหน่งวงกลมท่ีก าหนดไว้ไปเร่ือยๆ 
จนครบ  ๑๕  ลูก พร้อมกับจับเวลา ในการโยนลูกเปตองท้ัง  ๑๕ ลูก ไม่เกิน  ๑๐  นาที 

     ๕) ลูกท่ีได้คะแนน  คือ ลูกท่ีโยนไปแล้วในแต่ละคร้ัง ไปหยุดอยู่ในวงกลมท่ีก าหนดไว้                                          
ถือเป็น  ๒  คะแนนต่อ  ๑  ลูก หากไม่หยุดอยู่ในวงกลมท่ีก าหนด ให้ถือว่า ไม่ได้คะแนน 

๒) การตีแบบถึงตัว  (การโยนลูกตีแบบถึงตัว  หมายถึง การโยนลูกเปตองให้ไป 
สัมผัสหรือกระทบลูกเปตองท่ีได้ก าหนดไว้โดยตรง ) 

วิธีด าเนินการ 
      1) เขียนวงกลมส าหรับต าแหน่งยืนโยนมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง  ๓๕-๕๐  เซนติเมตร 
      ๒) วัดระยะจากเส้นรอบวงเข้าไปในสนามระยะ  ๘  เมตร วางลูกเปตองท่ีต าแหน่ง  ๘  เมตร 

จ านวน  ๓ ต าแหน่ง และแต่ละต าแหน่งห่างกัน  ๓๐  เซนติเมตร    
      ๓) ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในวงกลมเพื่อเตรียมโยนลูกตีจ านวน  ๒๐ ลูกให้ทดลองโยนได้  

๑๐ ลูก 



๔ 

 
      ๔) เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพร้อมแล้วให้โยนลูกตี ตามต าแหน่งท่ีตั้งลูกไว้ให้ครบท้ัง  ๓  

ต าแหน่ง โดยเร่ิมจากซ้ายไปขวาเวียนไปเร่ือยๆ จนครบ  ๒๐ ลูก พร้อมกับจับเวลาในการโยนลูกเปตองท้ัง   
๒๐ ลูก ไม่เกิน  ๑๐  นาที 
                      ๕) ลูกท่ีได้คะแนน  คือ ลูกท่ีโยนไปแล้วในแต่ละคร้ัง สัมผัส หรือกระทบกับลูกเปตองท่ี
ก าหนดโดยลักษณะของลูกเปตองต้องโยนไปกระทบลูกเปตองท่ีก าหนดไว้โดยตรง ถือเป็น  ๒  คะแนน ซ่ึงการ
โยนในแต่ละคร้ังลูกเปตองอาจเคล่ือนไหวเล็กน้อย ให้ถือเป็น  ๒  คะแนน เช่นกัน หากไม่กระทบกับลูกเปตองท่ี
ก าหนดไว้ ถือว่าไม่ได้คะแนน 

๓)  การแก้ปัญหาและการแข่งขัน 
 ผู้ทดสอบทุกคนจะต้องท าการแข่งขันแบบพบกันหมด ตามกติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

ของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้ท่ีชนะมากท่ีสุด  อันดับท่ี  ๑  ได้                       
๔๐  คะแนน อันดับท่ี  ๒ ได้  ๓๕  คะแนน และอันดับท่ี  ๓  ได้  ๓๐  คะแนน 

 4.1.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬาวอลเลย์บอล  ก าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
            - คะแนนจากการทดสอบทักษะด้านกีฬา  คะแนนเต็ม   80 คะแนน  มีดังนี้ 
   1) อันเดอร์บอลเดี่ยว จ านวน 50 คร้ัง  20 คะแนน 
   2) อันเดอร์บอลคู่ จ านวน 50 คร้ัง   20 คะแนน 
   3) การตีบอล  จ านวน  10  คร้ัง   20  คะแนน 
   4) การเสริฟบอล จ านวน  10  คร้ัง  20 คะแนน 
  - คะแนนอ่ืน ๆ    2๐  คะแนน  แบ่งออกเป็น 
   ๑) เกียรติบัตร   10  คะแนน 

- ระดับภาค/ระดับประเทศ  ๑๐  คะแนน 
    - ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ๕    คะแนน  
   2) รูปร่าง (ความสูง)    10  คะแนน 
                     รวมท้ังส้ิน  100  คะแนน 
   - สถานท่ีทดสอบ  โดมอเนกประสงค์ 

4.1.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬาฟุตซอล  ก าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
  - คะแนนจากการทดสอบทักษะด้านกีฬา  คะแนนเต็ม   80 คะแนน  มีดังนี้ 
     1) ทักษะพ้ืนฐาน  40  คะแนน  แบ่งเป็น 
       1.1 ผู้เล่น  ได้แก่ การเล้ียงบอล  การรับบอล  การส่งบอล  การยิงบอล 
       1.2 ผู้รักษาประตู  ได้แก่ การรับบอล  การส่งบอลด้วยมือ  การใช้เท้า ปฏิกิริยา 
                                         การตัดสินใจ 
     2) ทักษะพิเศษ     40  คะแนน  แบ่งเป็น 
        2.1 การเล่นในพื้นท่ีแคบๆ 



๕ 

 
        2.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
        2.3  การเคล่ือนท่ี 
   - คะแนนอ่ืน ๆ    2๐  คะแนน  แบ่งออกเป็น 
   ๑) เกียรติบัตร    10  คะแนน 

- ระดับภาค/ระดับประเทศ  ๑๐  คะแนน 
    - ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ๕    คะแนน  
   2) สัมภาษณ์     10  คะแนน 
                      รวมท้ังส้ิน  100  คะแนน 
   - สถานท่ีทดสอบ  โดมอเนกประสงค์  

4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      4.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์  ชั้น  ม.1  และ ม.4 
  - คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติ  การวาดภาพหุ่นนิ่ง   90  คะแนน  มีดังนี้  
     1) การจัดองค์ประกอบ    30  คะแนน 
     2) ความเหมือน     30  คะแนน 
     3) ค่าน้ าหนักแสงเงา    30  คะแนน 
  - คะแนนจากเอกสาร/หลักฐาน (แฟ้มผลงาน) ท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษ  10  คะแนน 
   1) เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไป   8-10  คะแนน 
   2) เกียรติบัตรระดับเขต    5-7    คะแนน 
     (เลือกเกียรติบัตรท่ีสูงท่ีสุด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น) 
  - การก าหนดหัวข้อเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือก ให้วาดภาพตามแบบท่ีจัดให้ ตามเวลาท่ีก าหนด 
คือ 3 ชั่วโมง  
 

- วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก 
 1) ดินสอด าวาดภาพชนิดเครยอง  EE  หรือ  6B  หรือสีตามถนัด 
 2) ยางลบ และมีดหรือกบเหลาดินสอ 
- สถานท่ีทดสอบ  ใต้ถุนอาคารเรียน  11 
 

      4.2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาพปะติด  รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 
  - คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติ   100  คะแนน  มีดังนี้ 
   1) ความสวยงามและความสมบูรณ์ของรูปภาพ 30  คะแนน   
   2) การจัดองค์ประกอบ    20  คะแนน 
   3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   30  คะแนน 
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   4) ความสอดคล้องของผลงานกับหัวข้อท่ีก าหนด 20  คะแนน 
  - หัวข้อในการสอบภาคปฏิบัติ  “การท่องเท่ียว” 
  - วัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเตรียมมา  มีดังนี้ 
   1) ขนาดภาพ  15 x  22  นิ้ว 
   2) กรอบภาพ  ไม่เกิน  1.5  นิ้ว 
   3) กรอบภาพต้องอยู่นอกพื้นท่ี 
   4) วัสดุจากธรรมชาติท่ีคงสภาพเดิมถาวร ไม่เปล่ียนรูปร่างและสี 
  - สถานท่ีทดสอบ  ใต้ถุนอาคารเรียน  11 
      4.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี   
        1) ดนตรีสากล 
                 1. คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติ   90  คะแนน  มีดังนี ้
         1) การไล่บันไดเสียง  C  D  G  Bb  F  Major  Scale  20 คะแนน 
        2) ความสามารถทางการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีและการบรรเลง  ๒๐ คะแนน        

 3) บรรเลงเคร่ืองดนตรีท่ีถนัด (บรรเลงเพลงท่ีเลือกเอง)   ๓๐ คะแนน 
         4) ทดสอบทักษะการฟังและออกเสียงตามเคร่ืองดนตรี  ๒๐  คะแนน 
                2. คะแนนจากเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษ   10  คะแนน  ดังนี้ 
   -เกียรติบัตรระดับภาคขึ้นไป ได้คะแนนไม่เกิน  ๑0  คะแนน 
   -เกียรติบัตรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้คะแนนไม่เกิน 5  คะแนน 
     (เลือกเกียรติบัตรท่ีสูงท่ีสุด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)  
       ๓) สถานท่ีทดสอบ ห้อง 1008 อาคาร  10 
          2) ดนตรีไทย / ดนตรีพื้นเมือง     ก าหนดเกณฑ์คะแนน ดังนี้   
  - คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติตามประเภทของดนตรีท่ีสมัคร                       
    คะแนนเต็ม 9๐  คะแนน  มีดังนี ้
   1) ทักษะพ้ืนฐานเฉพาะเคร่ืองมือ     20 คะแนน 

2) ทักษะด้านจังหวะ    ๒0 คะแนน                   
3) ความไพเราะ      2๐ คะแนน 

            4) เทคนิคพิเศษ     ๒๐  คะแนน 
   5) บุคลิกภาพ     10  คะแนน 
 

- คะแนนจากเอกสาร/หลักฐาน  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  แยกเป็น 
    1) ระดับภาค/ระดับประเทศ   ๑๐  คะแนน 
    2) ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ๕    คะแนน 
                                             (เลือกเกียรติบัตรท่ีสูงท่ีสุด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น) 
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       รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๐๐  คะแนน 
  - สถานท่ีทดสอบ  ห้อง  1006 อาคารเรียน  10 

    4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านจักสาน  งานใบตอง (พานบายศรี ธูปเทียนแพ) ร้อยมาลัย  

ก าหนดเกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
- คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติ   คะแนนเต็ม 9๐  คะแนน  มีดังนี ้

1) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10  คะแนน 
   2) กระบวนการท างาน   40  คะแนน 
   3) ผลงาน    40  คะแนน 

- คะแนนจากเอกสาร/หลักฐาน  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  แยกเป็น 
    1) ระดับภาค/ระดับประเทศ   ๑๐  คะแนน 
    2) ระดับจังหวัด/ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   ๕    คะแนน 
                                             (เลือกเกียรติบัตรท่ีสูงท่ีสุด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น) 
       รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๐๐  คะแนน 

      สถานท่ีทดสอบ คือ ห้อง  ฝ.501  
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