
 
ปฏิทินและก ำหนดกำรสอบคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 1 ประเภทหอ้งเรียนทั่วไป 
วันที ่ เวลำ รำยละเอียด 

19 พฤษภำคม 
2564 

8.30 น ลงทะเบียนเพื่อสอบปฏิบัติ 
สถำนที ่ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
หมำยเหตุ: นักเรียนเตรียมปำกกำของตนเอง 

9.00 น. 
- 

12.00 น. 

เริ่มการสอบภาคปฏิบัติ 
ห้องสอบ  
ห้อง 502 - สอบความสามารถพิเศษนำฏศิลป์ 
ห้อง 503 - สอบความสามารถพิเศษทัศนศิลป ์
ห้อง 504 – สอบความสามารถพิเศษดนตรีไทย 
               และดนตรีสำกล 
หมำยเหตุ – นักเรียนสอบเสร็จสำมำรถกลับบ้ำน     
               ได้ก่อนเวลำ 12.00 น. 

21 พฤษภำคม 
2564 

9.00 น. ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ส อ บ ผ่ า น เ ป็ น นั ก เ รี ย น
ความสามารถพิเศษที่ www.nbr.ac.th 

22 พฤษภาคม 
2564 

8.20  
-  12.00 น. 

สอบคัดเลือก 5 รายวิชา 

24-30 พฤษภาคม 
2564 

8.30  
- 12.00น. 

โรงเรียนจัดจ าหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์เครื่อง
แต่งกาย 

29 พฤษภาคม 
2564 

ตั้งแต่ 7.30 น. 
 

การมอบตัวเป็นนักเรียน  
สถำนที:่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
หมำยเหตุ: รำยละเอียดจำกประกำศผลของ 
              โรงเรียน 
 
 
 



เกณฑ์กำรสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

  
 อ้างอิงตามประกาศของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เร่ือง  การรับนักเรียน
ห้องเรียนท่ัวไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
ลงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2564  
   ข้อที่ 6 หน้ำที่ 6-8 เรื่อง เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนประเภทควำมสำมำรถพิเศษ 
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
      6.1. ด้ำนดนตรีไทย 
    ประเภทเครื่องดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ 
ฆ้องวงเล็ก ขลุ่ย ขิม 
    ประเภทเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โหวด โปงลาง กลองหาง กลองตุ้ม 
  เพลงที่ใช้ในกำรทดสอบ 
        ประเภทเคร่ืองดนตรี 

           1.1. เพลงบังคับท่ีใช้ทดสอบเครื่องดนตรีทุกประเภท  
                  (ให้เลือกบรรเลงเพลงตามความถนัดของผู้เข้าสอบได้ทุกประเภทเพลง) 

          1.2. เพลงเดี่ยวตามความถนัด  
       - ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะเป็นเพลงท่ีจัด
อยู่ในประเภทเพลงเดี่ยวซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของผู้เล่น ตามหลักของเพลงเดี่ยวซึ่งไม่ใช่
การบรรเลงคนเดียวในทางธรรมดา เพลงเดี่ยวเป็นเพลงท่ีแสดงความสามารถของเครื่องดนตรีนั้นๆ 
ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง  ซอสามสาย จะเข้  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  
 - ทางโรงเรียนจะจัดเคร่ืองดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะไว้ให้ หรือ นักเรียน
สามารถน าเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะมาเองก็ได้ 
หมำยเหตุ: นักเรียนท่ีสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมและเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1. กำรสอบปฏิบัติ ห้องสอบ ห้อง 504 
  -  ท านอง    20 คะแนน 
  -  จังหวะ    20 คะแนน 
  -  เทคนิคในการบรรเลง   20 คะแนน 
  -  ความแม่นย าในการบรรเลง  20 คะแนน 
 



 2. กำรสอบสัมภำษณ์ 
  -  แฟ้มสะสมผลงาน   10 คะแนน 
  -  สัมภาษณ์    10 คะแนน 
หมำยเหต:ุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
เงื่อนไข นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยต้องท าสัญญา
กับทางโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยจนจบการศึกษาและปฏิบัติตามกฎ – ระเบียบของ 
วงดนตรีไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆท้ังสิ้น 
    6.2. ด้ำนดนตรีสำกล 

      - ประเภทขับร้องไทยสากล / สากล 
      - ประเภทวงดนตรีสากล (วงสตริง)     
      - ประเภทวงโยธวาทิต 

      กำรทดสอบปฏบิัติดนตรีสำกล 
      1. เพลงตามความถนัด 1 เพลง (เตรียมโน้ตเพลงท่ีใช้สอบ 2 ชุด ส าหรับกรรมการ) 
      2. โสตประสาน (ร้องเสียงตามท่ีกรรมการก าหนด) 
              เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
              1. กำรสอบปฏิบัติ ห้องสอบ ห้อง 504 
  - ทักษะพื้นฐานการเล่นเพลงตามความถนัด  40 คะแนน 
       -  ทักษะการฟังเสียงและร้อง    20 คะแนน 
      2. กำรสอบสัมภำษณ์ 
       -  บุคลิกภาพ      20 คะแนน 
       -  แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี   10 คะแนน 
  -  เจตคติทางด้านดนตรี     10 คะแนน 
หมำยเหต:ุ วันสอบปฏิบัตินักเรียนสามารถน าเคร่ืองดนตรีมาเอง หรือสามารถใช้เครื่องดนตรีของ
     ทางโรงเรียนก็ได้ โดยให้แจ้งตอนรายงานตัวก่อนเข้าสอบ 
 6.3. ด้ำนทัศนศิลป ์
        กำรทดสอบปฏิบัตดิ้ำนทัศนศิลป์ 
        1. ปฏิบัติการวาดภาพหุ่นนิ่ง 
        2. แฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์ 
  เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
         1. กำรสอบปฏิบตั ิ ห้องสอบ 503   60 คะแนน 
    1.1.  หลักการใช้ทัศนธาตุ    20 คะแนน 

  1.2.  หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์   20 คะแนน 
  1.3.  มุมมองในการน าเสนอ    10 คะแนน 
  1.4.  ความสะอาด สวยงาม    10 คะแนน 



        2. แฟ้มสะสมผลงำน     30 คะแนน 
        3. กำรสัมภำษณ์     10 คะแนน 
   3.1. เจตคติท่ีมีต่องานทัศนศิลป์   5 คะแนน 
   3.2. ประสบการณท์างด้านงานทัศนศิลป์  5 คะแนน 
หมำยเหตุ : วันสอบปฏิบัตินักเรียนต้องน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพมาเองแต่ทางโรงเรียนจะ 
จัดเตรียมกระดาษให้ 
 6.4. ด้ำนนำฏศิลป์  

 เพลงท่ีเตรียมมาสอบปฏิบัติ มี 2 ประเภท 
 1. ประเภทมาตรฐาน  เป็นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงแม่บทเล็ก 

  2. ประเภทนาฏศิลป์ไทยตามความถนัด จ านวน 1 เพลง เช่น เพลงระบ ามาตรฐาน  
ระบ าเบ็ดเตล็ด ร าพื้นเมือง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ หรือนาฏศิลป์สากล เป็นต้น 
  เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  1.  กำรสอบปฏิบัติ ห้องสอบ 502 
      - ร าเพลงบังคับ    30  คะแนน  
      - ร าเพลงเลือกตามความถนัด 30  คะแนน 

  2  กำรสอบสัมภำษณ์  
 - แฟ้มผลงานด้านนาฏศิลป์ 20  คะแนน 
      - บุคลิกภาพ   10  คะแนน 
      - เจตคติทางด้านนาฏศิลป์  10  คะแนน 

หมำยเหตุ: วันสอบภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าสอบเตรียมผ้าแดงและเลือกเพลงมาเอง 
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย 
 

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ควำมสำมำรถพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันสอบภำคปฏบิัต ิวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2564 

ระหว่ำงเวลำ 8.30 - 12.00 น.  

 
ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล ประเภท ห้องสอบ 

 

 1 01210119 เด็กชาย ภาวิชญ ์ พลสิทธิ์ ดนตรีไทย 504 

 2 01210176 เด็กหญิง ธันยมัย บุญอนันต์ นาฏศิลป์ 502 

 3 01210233 เด็กหญิง แพรวา ป้องขันธ ์ ทัศนศิลป์ 503 

 4 01230013 เด็กหญิง ณัฏฐวี เกตุปราง ทัศนศิลป์ 503 

 5 01230035 เด็กหญิง กุลิสรา รองสุพรรณ ทัศนศิลป์ 503 

 6 01230077 เด็กชาย ธนัชชา นามฉิม ดนตรีสากล 504 

 7 01230108 เด็กชาย พศิน เลาศรีรัตนชัย ดนตรีสากล 504 

 8 01230126 เด็กหญิง กรกนก พงษ์ศิลา ทัศนศิลป์ 503 

 9 01230141 เด็กชาย ลุจิภาส เชิดชูสุวรรณ ดนตรีสากล 504 

 10 01230170 เด็กหญิง กัญญาภัค รัทธิวรรณ นาฏศิลป์ 502 

 11 01230181 เด็กหญิง ณัฐฐา ดวงมณ ี นาฏศิลป์ 502 

 12 01230221 เด็กหญิง รุริยา ชื่นอารมณ์ นาฏศิลป์ 502 

 13 01230262 เด็กหญิง ธีรตา จันทรัตทัต ดนตรีสากล 504 
       

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 



 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 


