-๑-

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ประเภทนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------------เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึ กษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คําสั่ง
หั ว หน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อง การขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั ง คณะกรรมการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ และ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิริรัตนาธร
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๑ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ประเภทและจํานวนที่รับ
๑.๑ ทัศนศิลป (วาดภาพ)
จํานวน ๓ คน
๑.๒ ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) และการขับรองเพลงสากล จํานวน ๔ คน
๑.๓ ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง
จํานวน ๔ คน
๑.๔ นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน
จํานวน ๔ คน
๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเทา
๒.๒ เปนโสด
๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐
/๒.๔ ตองมีความประพฤติ...

-๒ปฏิบัติทุกประเภท

๒.๔ ตองมีความประพฤติเรียบรอย และมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอการ

๒.๕ นักเรียนตองเคยผานการประกวดแขงขันในสาขาที่เปดรับสมัคร
๒.๖ นักเรียนที่เคยผานการแขงขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบแจงความจํานงเขาศึกษาต อชั้น มัธยมศึ กษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
เข าไปที่ เ ว็ บ ไซต www.bangkok2.org กรอกข อมู ล ให ครบถ วนแลวพิ มพ และนํ ามายื่ น สมั ครที่ โรงเรียน
สิริรัตนาธร
๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา ผูปกครอง หรือเจาบาน (ใหนําฉบับ
จริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเทา หรือ
หลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปการศึกษา ๒๕๖๐
หรือเทียบเทา (ใหนําฉบับจริงไปแสดงพรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) และสามารถยื่น
สมัครไดหากไมมีหลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) แตจะไมมีคะแนน
ในสวนที่คํานวณจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
๓.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (แตงเครื่องแบบนักเรียน)
๓.๖ เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ (ใหนําฉบับจริงไปแสดง
พรอมสําเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓.๗ กรณีประสงคจะสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองยื่นแบบคํารองขอสมัคร
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษตามแบบที่โรงเรียนกําหนด
๓.๘ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตองมีหลักฐานยืนยัน เชน แฟมสะสมงาน โล
เหรียญ เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองตามประเภทที่มีความสามารถพิเศษ
๔. วันทีร่ ับสมัคร รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
ทดสอบความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
(ตองมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.)
หมายเหตุ กรณีนักเรียนไมผานการทดสอบความสามารถพิเศษ ใหเขาสอบคัดเลือกตามปกติ
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. เกณฑการคัดเลือกและการใหคะแนน
๕.๑ ทัศนศิลป (วาดภาพ) ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และการทดสอบ
ความสามารถ ดังนี้
๑) การวาดภาพ ใชกระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิ้ว (A3)
๒) ใชสีโปรเตอร สีน้ํา สีอคลีลิก เลือกตามความถนัด
/๓) คณะกรรมการ…

-๓๓) คณะกรรมการกําหนดหัวขอในการวาดภาพในวันทดสอบ โดยให
คณะกรรมการรวมกันกําหนดหัวขออยางนอย ๕ หัวขอ แลวใหผูแทนเขาทดสอบจับฉลากเพียง ๑ หัวขอ
เพื่อเปนหัวขอในการทดสอบความสามารถวาดภาพ
๔) หามนําตนฉบับมาดูในขณะทดสอบ
๕) ผูเขาทดสอบตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
๖) เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง
๗) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองทัศนศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๘) เกณฑการคัดเลือก
๘.๑) ความสวยงามและการจัดองคประกอบภาพ
๑๐ คะแนน
๘.๒) ความคิดสรางสรรค
๑๐ คะแนน
๘.๓) เทคนิคการใชสี
๑๐ คะแนน
๘.๔) ความสอดคลองของภาพกับขอที่กําหนด
๑๐ คะแนน
๘.๕) ความประณีต ความสมบูรณของงาน
๑๐ คะแนน
รวม ๕๐ คะแนน
๕.๒ ดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต)และการขับรองเพลงสากล ประเมินผลจากแฟม
สะสมงาน สัมภาษณกอนการทดสอบและการทดสอบความสามารถ ดังนี้
๑) ประเภทดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต)
๑.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๑.๒) เกณฑการตัดสินประเภทดนตรีสากล
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคตามเครื่องมือ
๑๐ คะแนน
- ความแมนยําในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๒) ประเภทการขับรองเพลงสากล (ชาย – หญิง) เพลงสากล ๑ เพลง (เพลงชา
หรือเร็วก็ได)
๒.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๒.๒) เกณฑการตัดสินประเภทการขับรองเพลงสากล
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการขับรอง
๑๐ คะแนน
- อักขระและน้ําเสียง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
หมายเหตุ นักเรียนตองเตรียมแผนซีดดี นตรีประกอบการทดสอบ (Backing tack)
และอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให

/๕.๓ ดนตรี...

-๔๕.๓ ดนตรีไทยและการขับรองเพลงลูกทุง ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และ
การทดสอบความสามารถ ดังนี้
๑) ประเภทดนตรีไทย
๑.๑) เครื่องดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ไดแก
- ซออู
- ซอดวง
- จะเข
- ระนาดเอก
- ระนาดทุม
- ฆองวงใหญ
- ฆองวงเล็ก
- ขิม
- ขลุย
- ปใน
๑.๒) เพลงที่ใชในการทดสอบประเภทดนตรีไทย ไดแก
- ตามความถนัด ๑ เพลง
(ถาสามารถบรรเลงเพลงสาธุการหรือเดี่ยวเพลงมูลงชั้นเดียว จะพิจารณาเปนพิเศษ)
๑.๓) เกณฑการตัดสินประเภทดนตรีไทย
- ทํานอง
๑๐ คะแนน
- จังหวะ
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
- เทคนิคในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
- ความแมนยําในการบรรเลง
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๑.๔) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองดนตรีไทย อาคาร ๓ ชั้น ๑
๑.๕) นักเรียนสามารถนําเครื่องดนตรีมาเอง หรือเลือกใชเครื่องดนตรีที่
โรงเรียนจัดเตรียมไวใหก็ได
๒) ประเภทการขับรองเพลงลูกทุง (ชาย – หญิง) เพลงลูกทุง ๑ เพลง (เพลงชา)
๒.๑) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองอัดเสียง อาคาร ๓ ชั้น ๑
๒.๒) เกณฑการตัดสินประเภทการขับรองเพลงลูกทุง
- จังหวะ ทํานอง
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการขับรอง
๑๐ คะแนน
- อักขระและน้ําเสียง
๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
หมายเหตุ นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีดนตรีประกอบการทดสอบ (Backing tack)
และอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให
/๕.๔ นาฏศิลป...

-๕๕.๔ นาฏศิลปไทยและการแสดงโขน ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน และการ
ทดสอบความสามารถ ดังนี้
๑) ประเภทนาฏศิลปไทย
๑.๑) การแสดงรําไทย ประกอบดวย
- เพลงบังคับ รําแมบทเล็ก
๑ เพลง
- เพลงตามความถนัด (รําเบ็ดเตล็ด)
๑ เพลง
(ถารําประเภทระบํามาตรฐานได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
๑.๒) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองนาฏศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๑.๓) การแตงกาย แตงชุดนักเรียน และสอบภาคปฏิบัติเปลี่ยนนุงผาโจง
กระเบนสีแดง
๑.๔) นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีเพลงและอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง
ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให
๑.๕) เกณฑการตัดสินประเภทนาฏศิลปไทย
- ความถูกตองของทารํา
๒๐ คะแนน
- ลีลาความสวยงาม
๒๐ คะแนน
- จังหวะและการเชื่อมทา
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
๒) ประเภทการแสดงโขน
๒.๑) แสดงโขนตามความถนัด
๒.๒) สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ หองนาฏศิลป อาคาร ๕ ชั้น ๑
๒.๓) การแตงกาย แตงชุดนักเรียน และสอบภาคปฏิบัติเปลี่ยนนุงผาโจง
กระเบนสีแดง
๒.๔) นักเรียนตองเตรียมแผนซีดีเพลงและอุปกรณที่จะใชทดสอบมาเอง
ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียงไวให
๒.๕) เกณฑการตัดสินประเภทการแสดงโขน
- ความถูกตองของทารํา
๒๐ คะแนน
- ลีลาความสวยงาม
๒๐ คะแนน
- จังหวะและการเชื่อมทา
๑๐ คะแนน
รวม
๕๐ คะแนน
ในกรณีที่มีปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนพิจารณาและมีอํานาจในการตัดสินปญหาดังกลาวและถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีที่กําหนดใหเปน
อํ านาจของผู อื่น ให คณะกรรมการรั บ นั กเรี ย นของโรงเรี ย นเสนอผู อํานวยการโรงเรีย นพิ จ ารณาเสนอ
ผูเกี่ยวของพิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกษม สมภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

