
ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) จะดำเนินการสอบคัดเลือก 
นักเรียนที่ม ีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อในขั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ ๑ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตจึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ประเภทความสามารถพิเศษ
ร).ร) ดานกีฬา 
๑.๒ ด้านดนตรีสากล 
๑.๓ ด้าน,นาฏศีลปี'โทย 
๑.๔ ด้านศิลปะ

๒. จำนวนนักเรียนที่รับ
จำนวนน ักเร ียนท ี่ร ับในแต ่ละประเภทของความสามารถพ ิเศษพ ิจารณ าจากผลการต ัดส ินของ 

คณะกรรมการการสอบคับเลือก

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑.๑ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) สำเร็จการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือกำลังศึกษาอยู่ในขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๕ รวมกันไม่ตรกว่า ๓.๐๐ หรือไม่ตร 
กว่าร้อยละ ๗๐

๒) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน 

๓.๑.๒ ขั้นมัธยมศึกษา1ปีท่ี ๔
๑) สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกำลังศึกษาอยู่ในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี 

การศึกษา ๒๕๖๓ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่ตรก'ว'า ๒.๕๐
๒) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียน

๓.๒ คุณสมบัติความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 
๓.๒.๑ ดานกฬา

๑) ประเภทกีฬาที่รับสมัครมี ๑๒ ประเภท ดังนี้ ๑) ฟุตบอล ๒) วอลเลย์บอล 
๓) ฟุตซอล ๔) บาสเกตบอล ๕) แบดมินตัน ๖) เทเบิลเทนนิส ๗) เทนนิส ๘) หมากกระดาน ๙) เปตอง 
๑๐) เทควันโด ๑๑) ว่ายนํ้า ๑๒) กรีฑา



๒) มีผลงานย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน โดยได้รับ 
รางวัลหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการแข่งขันทีหาเยาวชนแห่งฃาติ การแข่งขันทีหานักเรียนนักศึกษาแห่ง 
ประเทศไทย การแข่งขันทีหาขิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทีหานักเรียนของกรมพลศึกษา ทีหานักเรียนของ 
กองทัพอากาศ การแข่งขันทีหานักเรียนของกรุงเทพมหานคร หรือระดับจังหวัด เขต/อำเภอ 

๓.๒.๒ ด้านดนตรีสากล
เป็นผู้มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล โดยได้รับรางวัลหรือเคยเข้าร่วม 

การแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับเขต เซ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับฃาติ และมีผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ถึงปิจจุบันไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน

๓.๒.๓ ด้านนาฏศิลป๋ไทย
เป็นผู้มีค'วามสามารถ'โนด้านนาฏศิลบัไทย โดยได้รับรางวัลหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในระดับจังหวัด ระดับเขต เซ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และมีผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง 
ปิจจุบันไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน

๓.๒.๔ ด้านศิลปะ
เป็นผู้มีค'วามสามารถ'ในด้านนาฏศิลบัไทย โดยได้รับรางวัลหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในระดับจังหวัด ระดับเขต เข่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และมีผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง 
ปีจจุบันไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน

๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
๔.๒ รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ X ๔ ซ.ม. (๑.๕ น้ิว) 

จำนวน ๒ รูป
๔.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๔.๔ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และภาพถ่ายการเข้าร่วมแข่งขันตาม 

เกณฑ์ความสามารถพิเศษที่โรงเรียนกำหนด

๕ รับใบสมัคร
วันที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ -  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓0 -  ๑๖.๓๐ น.

๖. วันรับสมัคร
วันท่ี ๙ -  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๗. สถานที่รับสมัคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) อาคาร ๑๘ 

๘. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

๙. วันประกาศรายขื่อผู้มีสิทธเข้าทดสอบความสามารถพิเศษ
วันท่ีจันทร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



๑๐. วันสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

๑๑. การทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษ 
๑๑.๑ ดานกฬา

ให้ผู้สมัครเข้าสอบแต่งขุดกีฬาตามความเหมาะสม เพื่อทดสอบสมรรถนะภาพทางกายและเตรียม 
ขุดอุปกรณ์กีฬาตามประเภทที่สมัครสอบ เพื่อทดสอบความสามารถพิเศษเฉพาะกีฬา 

๑๑.๒ ด้านดนตรีสากล 
ประเภทเครื่องเล่น
- ให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องดนตรีของตนเองมาใซในการทดสอบโดยผู้สมัครสอบปฏิบัติบรรเลง 

ดนตรี เพลงพระราขนิพนธ์ (เพลงใกล้รุ่ง หรือ เพลงสายฝน) เพลง,ใดเพลงห'นง ๑ เพลง และเพลงที่ผู้สมัครเลือก 
๑ เพลง

ประเภทขับร้อง
- ให้ผู้สมัครเตรียมเพลงขับร้องบังคับ เพลงพระราชนิพนธ์ (เพลงใกล้รุ่ง หรือ เพลงสายฝน)

เพลงใดเพลงหนึ่ง ๑ เพลง และเพลงที่ผู้สมัครเลือก ๑ เพลง
๑๑.๓ ด้านนาฏศิลป๋ไทย

ให้ผู้สมัครเตรียมผ้าถุงโจงกระเบนมาเปลี่ยน เพื่อทดสอบความสามารถนาฏศิลบ้ไทย โดยมีการ
ปฏิบัติดังนี้

ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บังคับเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงที่ ๑-๔  และเพลงอิสระ ๑ เพลง 
ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ บังคับเพลงแม่บทเล็ก และเพลงอิสระ ๑ เพลง 

(5)(ร). ๔ ด้านศิลปะ
ให้ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพในหัวข้อ “โรงเร ียนในฝ ืน” กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 

ขนาด A3 ๑ แผ่น ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เตรียมสไีม้ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เตรียมสีขอล้ค ตามหัวข้อที่ทาง 
โรงเรียนกำหนดในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง

๑๒. วันประกาศผลสอบ
วันพุธท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓. วันรายงานตัวและมอบตัว
วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

%K-
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัวนโยธิน)

รองอธิการบดี ปฏิบ้ตราขการแทนอธิการบดี
./พิมพ์

K.1ชพั..1๖'ไ'๖7ร่าง,ตรวจ


