
๑ 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
เร่ือง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔   

โครงการห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีรัฐบาลของนานาประเทศ    
ให้ความส า คัญ  และด า เนินการมาอย่าง ต่อเนื่ อง  ยาวนาน ส าหรับประเทศไทยไ ด้ ให้ความส า คัญ                       
กับการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ         
ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งท่ีมีรายได้ของประเทศจากการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม           
ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ และวัฒนธรรม ดังนั้น แม้ว่ ารัฐบาลจะทุ่ม เทและให้ความส าคัญกับการพัฒนา                 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเพียงใด การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและด้ านอื่นๆ     
ก็ถือเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการควบคู่กันไปด้วย ท้ังนี้ เพราะการพัฒนาดังกล่าวจะท าให้ประเทศชาติ          
มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าในทุกๆด้าน และน ามาซึ่งความเจริญของประเทศชาติในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้พิจารณาแล้วว่าศิลปะและดนตรีเป็นวิชาท่ีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีมีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
และเป็นส่ือในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  ซึ่งก าหนดให้        
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และก าหนด
พื้นท่ีบริการของโรงเรียน รวมท้ังส้ิน ๘ จังหวัด ดังนี้  

๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
๑.๑ จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๒ จังหวัดชัยภูมิ 
๑.๓ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑.๔ จังหวัดสุรินทร์ 
๑.๕ จังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๖ จังหวัดอ านาจเจริญ 
๑.๗ จังหวัดศรีสะเกษ 
๑.๘ จังหวัดยโสธร 

๒. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
๒.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๓๕ คน 
๒.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๓๕ คน 



๒ 
 

๓. คุณสมบัติของนักเรียน 
๓.๑ ห้องเรียนดนตรี ประเภทดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

๓.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
๓.๑.๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓.๑.๑.๑.๑ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า มีผลการ 
 เรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๑.๑.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 เป็นอย่างดี 

๓.๑.๑.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๑.๑.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทย 

 หรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
๓.๑.๑.๑.๕ มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  

ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับท่ี ๑    
หรือ ๒ หรือ ๓ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับภาค  
จากการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลหรือ 
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

๓.๑.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๑.๑.๒.๑ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของ 

 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า  
 มีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๑.๑.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 เป็นอย่างดี 

๓.๑.๑.๒.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๑.๑.๒.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทย 

 หรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
๓.๑.๑.๒.๕ มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  

ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับท่ี ๑    
หรือ ๒ หรือ ๓ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับภาค  
จากการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลหรือ 
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

 



๓ 
 

๓.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มทั่วไป 
๓.๑.๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓.๑.๒.๑.๑ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า มีผลการ 
 เรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๑.๒.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 เป็นอย่างดี 

๓.๑.๒.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๑.๒.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทย 

 หรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
๓.๑.๒.๑.๕ สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยหรือโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้ 
๓.๑.๒.๑.๖ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ดังนี้  ๑) ระนาดเอก ๒ ) ระนาดทุ้ม         
๓) ฆ้องวงใหญ่ ๔) ฆ้องวงเล็ก   ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซอด้วง ๘) ซออู้ 
๙) ซอสามสาย ๑๐) ขลุ่ย ๑๑ ) ปี่  ๑๒) ขับร้องไทย ๑๓ ) ฟลุท      
๑๔) โอโบ ๑๕) คลาริเน็ท ๑๖) แซกโซโฟน ๑๗) บาสซูน ๑๘) ฮอร์น 
๑๙ ) ทรั ม เป็ท  ๒๐ ) ทรอม โบน  ๒๑ ) ยู โฟ เนี ยม  ๒๒ ) ทูบ า           
๒๓ ) ไ ว โ อ ลิน  ๒ ๔ )วิ โ อ ล่ า  ๒ ๕ ) เ ชล โล  ๒๖ ) ดั บ เบิ ล เ บ ส               
๒๗) กีตาร์ (คลาสสิค) ๒๘) เปียโน ๒๙) ไซโลโฟน ๓๐) คีย์บอร์ด 
๓๑) อิเล็กโทน ๓๒) ขับร้องสากล ๓๓) พิณ ๓๔) ซออีสาน        
๓๕) โปงลาง ๓๖) แคน ๓๗) โหวด ๓๘) หมอล า 

๓.๑.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๑.๒.๒.๑ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของ 

 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า  
 มีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๑.๒.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 เป็นอย่างดี 

๓.๑.๒.๒.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๑.๒.๒.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทย 

 หรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
๓.๑.๒.๒.๕ สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยหรือโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้ 
๓.๑.๒.๑.๖ สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านอีสาน 



๔ 
 

ได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ ดังนี้  ๑) ระนาดเอก ๒ ) ระนาดทุ้ม         
๓) ฆ้องวงใหญ่ ๔) ฆ้องวงเล็ก   ๕) จะเข้ ๖) ขิม ๗) ซอด้วง ๘) ซออู้ 
๙) ซอสามสาย ๑๐) ขลุ่ย ๑๑ ) ปี่  ๑๒) ขับร้องไทย ๑๓ ) ฟลุท      
๑๔) โอโบ ๑๕) คลาริเน็ท ๑๖) แซกโซโฟน ๑๗) บาสซูน ๑๘) ฮอร์น 
๑๙ ) ทรั ม เป็ท  ๒๐ ) ทรอม โบน  ๒๑ ) ยู โฟ เนี ยม  ๒๒ ) ทูบ า           
๒๓ ) ไ ว โ อ ลิน  ๒ ๔ )วิ โ อ ล่ า  ๒ ๕ ) เ ชล โล  ๒๖ ) ดั บ เบิ ล เ บ ส               
๒๗) กีตาร์ (คลาสสิค) ๒๘) เปียโน ๒๙) ไซโลโฟน ๓๐) คีย์บอร์ด 
๓๑) อิเล็กโทน ๓๒) ขับร้องสากล ๓๓) พิณ ๓๔) ซออีสาน        
๓๕) โปงลาง ๓๖) แคน ๓๗) โหวด ๓๘) หมอล า 

๓.๒ ห้องเรียนดนตรี ประเภทนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
๓.๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๓.๒.๑.๑ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ใน ระดับช้ัน  
 ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉล่ีย     
 ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๒.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๒.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๒.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย 

 และนาฏศิลปพ์ื้นบ้านอีสาน 
๓.๒.๑.๕ สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานได้เป็นอย่างดี 

๓.๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๓.๒.๑.๑ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา   
 ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๓.๒.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๒.๑.๓ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๓.๒.๑.๔ มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย 

 และนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 
๓.๒.๑.๕ สามารถปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๔. ก าหนดวันและเวลารับสมัคร 
กิจกรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ เวลา    สถานที ่

รับระเบียบการ - ใบสมัคร 
และกรอกข้อมูลการสมัคร 

ต้ังแต่ ๒๕ ม.ค. 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ต้ังแต่ ๒๕ ม.ค.  
๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ตลอดเวลา www.skw.ac.th 

รับสมัคร (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

๒๓-๒๗ ก.พ.๒๕๖๒ ๒๓-๒๗ ก.พ.๒๕๖๒  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม 
ชุมพลนิทรรศ 

สอบคัดเลือกนักเรียน ๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย 

ประกาศผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องส านักงาน
บริหารวิชาการ 

มอบตัวนักเรียนพร้อมช าระ
เงินบ ารุงการศึกษา 

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม 
ชุมพลนิทรรศ 

 
๕. วันและเวลา/วิธีการสอบคัดเลือก/คะแนน 

๕.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 วัน เดือน ปี/เวลา  วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด  คะแนนเต็ม 
๒๓-๒๗  

ก.พ.๒๕๖๒ 
แฟ้มสะสม
ผลงาน 
(Portfolio) 

ประเภทดนตรี
สากล ดนตรีไทย 
ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน 
กลุ่มท่ี ๑   

มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถ 
พิเศษทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือ
ดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับ
ท่ี  ๑ หรือ  ๒ หรือ  ๓ ในระดับนานาชา ติ 
ระดับชาติ หรือระดับภาคจากการประกวด
เด่ียวเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากล
หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

๑๐๐ 
คะแนน 
 
 

ประเภทดนตรี
สากล ดนตรีไทย 
ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน 
กลุ่มท่ี ๒ 
 

มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี ท่ีได้รับรางวัลในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับ
จังหวัดหรือระดับเขตพื้นท่ี จากการประกวด 
ขับร้องหรือการประกวดดนตรีทั้งประเภทเด่ียว 
และประเภทวงดนตรี 

 ๕๐ คะแนน 

 ประเภทนาฏศิลป์   
 ไทยและนาฏศิลป์ 
 พื้นบ้านอีสาน 

มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรี ท่ีได้รับรางวัลในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับ
จังหวัดหรือระดับเขตพื้นท่ี จากการประกวด 
ขับร้องหรือการประกวดดนตรีทั้งประเภทเด่ียว 
และประเภทวงดนตรี 

 ๕๐ คะแนน 

 

 



๖ 
 

วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
วัน เดือน ปี/เวลา วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด คะแนนเต็ม 

๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

สอบข้อเขียน  
(ปรนัย) 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๑  

- - 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๒ 

เนื้อหาตามสาขาวิชา
ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ 
 

๒๐ คะแนน 

ประเภทนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
อีสาน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -ทดสอบการฟังและ 
อ่านโน้ตดนตรี 
-ทดสอบปฏิบัติด้าน
ดนตรีไทยหรือดนตรี 
สากล 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๑ 

- - 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๒ 

สอบปฏิบัติเครื่องมือ 
อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ 
(ตามแผนสาขาวิชาดนตรี 
ท่ีเปิดสอน) 

๓๐ คะแนน 

ประเภทนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
อีสาน 
 

สอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 

๓๐ คะแนน 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

                        ๕.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 วัน เดือน ปี/เวลา  วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด  คะแนนเต็ม 
๒๓-๒๗  

ก.พ.๒๕๖๒ 
 แฟ้มสะสม   
 ผลงาน   
 (Portfolio) 

 ประเภทดนตรี   
 สากล ดนตรีไทย  
 ดนตรีพื้นบ้าน 
 อีสาน  
 กลุ่มท่ี ๑   

มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถ 
พิเศษทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือ
ดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ
ล าดับท่ี ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ในระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ หรือระดับภาคจากการประกวด
เด่ียวเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากล
หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน  

๑๐๐ 
คะแนน 
 
 

 ประเภทดนตรี 
 สากล ดนตรีไทย  
 ดนตรีพื้นบ้าน 
 อีสาน  
 กลุ่มท่ี ๒ 
 

มีแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ความสามารถ
พิเศษทางด้านดนตรีท่ีได้รับรางวัลในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับ
จังหวัดหรือระดับเขตพื้นท่ี จากการประกวด 
ขับร้องหรือการประกวดดนตรีท้ังประเภท
เด่ียวและประเภทวงดนตรี 

 ๕๐ คะแนน 

 ประเภทนาฏศิลป์   
 ไทยและนาฏศิลป์ 
 พื้นบ้านอีสาน 

มี แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง าน  (Portfolio) 
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ท่ีได้รับ
รางวัลในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นท่ี 
จากการประกวดขับร้องหรือการประกวด
ดนตรีทั้งประเภทเด่ียวและประเภทวงดนตรี 

 ๕๐ คะแนน 

 ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

 สอบข้อเขียน   
 (ปรนัย) 

 ประเภทดนตรี 
 สากล ดนตรีไทย  
 ดนตรีพื้นบ้าน 
 อีสาน 
 กลุ่มท่ี ๑  

- - 

 ประเภทดนตรี  
 สากล ดนตรีไทย   
 ดนตรีพื้นบ้าน 
 อีสาน 
 กลุ่มท่ี ๒ 

เนื้อหาตามสาขาวิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ 
 

 ๒๐ คะแนน 

 ประเภทนาฏศิลป์  
 ไทยและนาฏศิลป์ 
 พื้นบ้านอีสาน 

 

 



๘ 
 

วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
วัน เดือน ปี/เวลา วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด คะแนนเต็ม 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. -ทดสอบการฟังและ 
อ่านโน้ตดนตรี 
-ทดสอบปฏิบัติด้าน
ดนตรีไทยหรือดนตรี 
สากล 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๑ 

- - 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นบ้านอีสาน 
กลุ่มท่ี ๒ 

สอบปฏิบัติเครื่องมือ 
อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ 
(ตามแผนสาขาวิชาดนตรี 
ท่ีเปิดสอน) 

๓๐ คะแนน 

ประเภทนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
อีสาน 
 

สอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
และนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 

๓๐ คะแนน 

  
 ๖. หลักฐานการสมัคร 
     ๖.๑ แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  (กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนทางเว็บไซต์ www.skw.ac.th) 
              ๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ,บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อม 

ส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
    ๖.๓ หลักฐานการจบการศึกษา 

๖.๓.๑ สมัครสอบคัดเลือกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ใช้หลักฐานการจบการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมส าเนา หรือ ใบรับรอง 
การเป็นนักเรียน (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่าท่ีระบุผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

  ๖.๓.๒ สมัครสอบคัดเลือกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ใช้หลักฐานการจบการศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า ฉบับจริง พร้อมส าเนา หรือ ใบรับรอง 
การเป็นนักเรียน (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่าท่ีระบุผลการเรียนเฉล่ียสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  

     ๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๒ แผ่น 
     ๖.๕ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
     ๖.๕ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายชุดนักเรียน 
  
 



๙ 
 

  
 


