
 
 

ประกาศโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2565  

(ประเภทความสามารถพิเศษ) 
 

****************************** 
  ตามที ่โรงเร ียนชัยภูม ิภักดีชุมพลได้ประกาศรับนักเร ียนเข้าเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 1        
ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทความสามารถพิเศษ) และรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 
นั้น  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  นักเรียนมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ  จำนวน  22  คน    
แยกเป็น 

1.  ด้านดนตรีสากล                                                  จำนวน  3  คน 
2.  ด้านดุริยางค์      จำนวน  3  คน 
3.  ด้านดนตรีพื้นเมือง       จำนวน  1  คน 
4.  ด้านนาฏศิลป์      จำนวน  6  คน 
5.  ด้านวาดภาพศิลปะ     จำนวน  1  คน 
6.  ด้านหุ่นยนต์      จำนวน  1  คน 
7. ด้านแกะสลักผักและผลไม้    จำนวน  1  คน 
8. ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน    จำนวน  6  คน 

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2565 

 
           

      ลงช่ือ 

                               (นายปรีชา  เคนชมภู) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

 
 
 
 



สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 
 

ระดับ วัน เดือน ปี เวลาสอบ ประเภท ห้องสอบ 

ม.1 22 มี.ค. 65 09.00 – 16.30 น. 

  - ดนตรีสากล 
- ดุริยางค์ 
- ดนตรีพื้นเมือง 
- นาฏศิลป์ 
- วาดภาพศิลปะ 
- หุ่นยนต์ 
- แกะสลักผักและผลไม ้
- กีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

- ห้อง 513 
- ห้อง 513 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
- ห้อง 528 
- ห้องหุ่นยนต์ 
- ห้อง 413 
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7    

รอบพระชนมพรรษา 
 

 1.  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
    เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  1  ประเภทความสามารถพเิศษด้านดนตรีสากล
จะต้องมีความสามารถผ่านเกณฑ์อย่างนอ้ย 3 ข้อ ใน 6 ข้อต่อไปนี้ 

(1) สอบทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 
(2) สอบปฏิบัติทางดนตรีทีเ่ตรียมมา เช่น กีตาร์,กลอง,เบส,คีย์บอร์ด,เปียโน เป็นต้น อย่างน้อย   

1 เพลง หรือ ขับรอ้งเพลงบทเพลงลูกทุง่, ขับรอ้งพระราชนิพนธ์, ขับร้องสากล อย่างน้อย 1 
เพลง โดยให้นักเรียนจัดเตรียมดนตรสีำหรับขับร้องมาในวันสอบ  

(3) ทักษะพื้นฐานของจังหวะ (Basic Beat)  
(4) เสียงของเครื่องดนตรีทีบ่รรเลงออกมา (ความไพเราะของเสียง) และการควบคุมของจงัหวะ 
(5) บันไดเสียง (Scale) ข้ันพื้นฐาน 
(6) ความสามารถพเิศษ (เล่นดนตรีช้ินที่ 2) 
(7) แฟม้สะสมผลงาน (ถ้ามี) 

2.  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์ 
เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์ 

จะต้องมีความสามารถผ่านเกณฑ์อย่างนอ้ย 3 ข้อ ใน 6 ข้อต่อไปนี้ 
(1) โน้ตสากลข้ันพื้นฐาน 
(2) บันไดเสียง  (Scale)  ข้ันพื้นฐาน 
(3) ทักษะพื้นฐานของจังหวะ  (Basic Beat) 
(4) ทักษะพื้นฐานของการฟงั  (Basic Ear Training) 
(5) เล่นเครื่องดนตรีทีเ่ตรียมมาอย่างน้อย 1 เพลง เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องกระทบ กระทบ

จังหวะ, เครื่องวูดวิน เป็นต้น  
(6) เล่นเครื่องดนตรีทีเ่ตรียมไว้ให ้
(7) แฟม้สะสมผลงาน (ถ้ามี) 



 3.  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนเมือง 
   เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีพื้นเมือง                                                    

(1)  สามารถบรรเลงดนตรพีื้นเมอืงได้อย่างน้อย  1  ชนิดดนตรีจากอปุกรณ์  ได้แก่  พิณ, แคน,  
โปงลาง  และโหวด  โดยให้ผู้สอบนำเครื่องดนตรีมาเอง  ถ้าไม่มีให้ใช้เครื่องดนตรทีี่ทางโรงเรียน
จัดเตรียมไว้ให ้

(2)  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
4.  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศลิป ์

       เกณฑ์การคัดเลือกนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพเิศษด้านนาฏศิลป์         
  (1) ปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานได ้

         (2) ปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทย – พื้นเมืองได้อย่างน้อย  1  เพลง 
(3) ปฏิบัติท่านาฏศิลปพ์ื้นฐานได้ 
(4)  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

5.  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านวาดภาพศลิปะ 

       เกณฑ์การคัดเลือกนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพเิศษด้านวาดภาพศิลปะ       
(1) ได้รับรางวัลเหรียญทองการวาดภาพศิลปะในระดับเขตพื้นทีข้ึ่นไป 
(2) วาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ตามหัวข้อที่กำหนดได้ 
(3) แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

          6.  นักเรียนความสามารถพิเศษดา้นหุ่นยนต ์

     เกณฑ์การคัดเลือกนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพเิศษด้านหุ่นยนต์ 
(1) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ ระดบัภาคข้ึนไป  
(2) สามารถประกอบหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกจิที่กำหนดได้สำเร็จ  
(3) เขียนโปรแกรมสำหรบับังคับหุ่นยนต์ได้อย่างนอ้ย 1 โปรแกรม 
(4) แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

 7. นักเรียนความสามารถพิเศษดา้นแกะสลักผักและผลไม ้  
                   เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านแกะสลักผัก 
และผลไม ้

(1) ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป 
  (2)  สามารถแกะสลกัผกั ได้อย่างน้อย 2 อย่าง ให้นำวัสดุอปุกรณ์ มาเอง และสอบภาคปฏิบัต ิ
  (3)  สามารถแกะสลกัผลไม้ ได้อย่างน้อย 2 อย่าง ให้นำวัสดอุุปกรณ์ มาเอง และสอบภาคปฏิบัติ
  (4)  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
 



 8. นักเรียนความสามารถพิเศษดา้นกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 
       เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล/

กีฬาจักรยาน 
     (1) สอบทฤษฎีด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 
     (2) สอบปฏิบัติความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

       (3) ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง ในการแข่งขันระดบัจงัหวัด ระดับภาค และระดบัประเทศ       
จะพิจารณาเป็นกรณีพเิศษ 

       (4) แฟม้สะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
(ประเภทความสามารถพิเศษ) 

 

ท่ี  รหัสสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ 

1 31001 เด็กหญิงศิรกิัลญา แสนมา สุนทรวัฒนา ด้านดนตรีสากล 

2 31002 เด็กชายอิชินาธรณ์ ศรีระทัต อนุบาลชัยภูม ิ ด้านดนตรีสากล 

3 31003 เด็กหญิงใบหม่อน โพธ์ิหนองคูณ สุนทรวัฒนา ด้านดนตรีสากล 

4 32001 เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ สุขแย้ม อนุบาลชัยภูม ิ ด้านดุริยางค์ 

5 32002 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  พองชัยภูม ิ สุนทรวัฒนา ด้านดุริยางค์ 

6 32003 เด็กชายสิปปวิชญ์ แดงสกลุ อนุบาลชัยภูม ิ ด้านดุริยางค์ 

7 33001 เด็กชายธนาวุฒิ สมนาแซง บ้านวังปลาฝา ด้านดนตรีพื้นเมอืง 

8 35001 เด็กชายนฤเบศวร ์ สมบูรณ์ อนุบาลชัยภุม ิ ด้านนาฏศิลป์ 

9 35002 เด็กหญิงปวริศา กาชัย อนุบาลชัยภูม ิ ด้านนาฏศิลป์ 

10 35003 เด็กหญิงสุพัตรา เงินประมวล สาคริชวิทยา ด้านนาฏศิลป์ 

11 35004 เด็กหญิงกลุสตรี ศรีไตรรัตน์ อนุบาลชัยภูม ิ ด้านนาฏศิลป์ 

12 35005 เด็กหญิงชุติมณฑน์ หวังอาษา อนุบาลชัยภูม ิ ด้านนาฏศิลป์ 

13 35006 เด็กชายเอกวัฒน ์ศุภมาตย์ อนุบาลชัยภูม ิ ด้านนาฏศิลป์ 

14 36001 เด็กหญิงณัฐภัทร พันธ์ไชย สุนทรวัฒนา ด้านวาดภาพศิลปะ 

15 37001 เด็กชายอาทิวราห ์อุขุนทด สุนทรวัฒนา ด้านหุ่นยนต์ 

16 38001 เด็กหญิงชนามา ถาวรสาล ี บ้านหัวสะพาน ด้านแกะสลกัผกัและผลไม ้ 
17 40001 เด็กชายฐิติภูมิ เทราโตโก สุนทรวัฒนา ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

18 40002 เด็กชายณฐกร   แก้วขวาน้อย มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

19 40003 นายกฤตดุลวัส กาชัย บ้านโนนแดง ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

20 40004 เด็กชายธัชธรรม  เกตุอุดม อนุบาลชัยภูม ิ ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

21 40005 เด็กชายณัฐกานต์ คลาดโรค บ้านหนองหญ้าปล้อง ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

22 40006 เด็กหญิงณิศศา จำนงธรรม อนุบาลชัยภูม ิ ด้านกีฬาฟุตบอล/กีฬาจักรยาน 

 


