
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 

.                                                                                                                   . 
 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ี 
8.00 - 8.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่ 7 มีนาคม 2566 8.55 - 9.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
9.35 - 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีนาฏศิลป์และการละคร 
10.15 - 10.40 น. ผู้สมัครลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัต ิ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
10.40 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ  ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือเทียบเท่า 
2.  มีผลการเรียน (GPSX) 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.    มีความสามารถหลักทางด้านนาฏศิลป์ไทย ได้แก ่

  ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้มีความสามารถด้านปฏิบัติการแสดงโขน ตามตัวละครที่ตนถนัด       

อาทิ ตัวพระ ตัวยักษ์ หรือ ตัวลิง 

     ผู้สมัครเพศหญงิ ต้องเป็นผู้มีความสามารถด้านปฏิบัติการร าละคร ตามตัวละครที่ตนถัด           
อาทิ ตัวพระ หรอื ตัวนาง 

 4.    มีความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 
 

 

 

 

 

วิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพือ่การสื่อสาร 

 

 



ตารางสอบสัมภาษณ์และส่งแฟ้มสะสมผลงาน วันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เวลา รายละเอียด สถานท่ี 

8.00 – 8.30 น. ผู้สมัครลงทะเบียน ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

8.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์และส่งแฟม้สะสมผลงาน ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

 
รายละเอียดการสอบ 
 1. การสอบสมัภาษณ์  
 2. แฟ้มสะสมผลงาน   โดยมีข้อก าหนดในการจัดท าดังนี ้
  2.1 จัดท ารูปเลม่ด้วยขนาด A4 จ านวน 15 หน้า โดยรวมปกหน้าและปกหลงั 
  2.2 เนื้อหาภายในเลม่เรียงล าดับ ดังนี ้
   2.2.1 ปกหน้า 
   2.2.2 ประวัติโดยย่อของผู้สมัคร 
   2.2.3 ประวัติการเรียน-ผลการเรียน 
   2.2.4 ภาพผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ ด้านนาฏศิลป์ไทย และด้านอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับศิลปะการแสดง กรณีรูปภาพต้องระบุช่ืองาน วัน/เดือน/ปี ใต้ภาพ และภาพผลงานที่น ามาใช้ต้องเป็นภาพ
ผลงานที่เกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2561-2566  
   2.2.5 ปกหลัง 

 3. การสอบวิชาภาษาไทย  
 4. การสอบวิชาภาษาอังกฤษ  
 5. การสอบทฤษฎีนาฏศิลป์และการละคร  
 6. สอบปฏิบัติ   โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  6.1 สอบปฏิบัตเิพลงบังคับ 
              6.1.1 ตัวพระ/ตัวนาง เพลงบังคับ ได้แก่ เพลงช้า-เพลงเร็ว(ตัด),เพลงแมบ่ทเล็ก 
(โดยเลือกปฏิบัติเพียง 1 เพลง) 
              6.1.2 ตัวยักษ์ เพลงบังคับ ได้แก่ เพลงแม่ท่ายักษ์ 
              6.1.3 ตัวลิง เพลงบังคับ ได้แก่ เพลงแม่ท่าลงิ 
       6.2 สอบปฏิบัติเพลงตามความถนัด/ความสามารถอื่นๆ  หมายถึง ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติการ
แสดงต่างๆ ทีต่นเองมีความถนัด อาทิ การร า (ตอ้งไม่ใช่เพลงบงัคับ) การร้องเพลง หรือการแสดงละคร ฯลฯ เป็นต้น 
     6.3 นักเรียนทีส่อบปฏิบัติต้องจัดเตรียมผ้าแดง และน าไฟล์เพลงที่ใช้ในการสอบตามความถนัด/
ความสามารถอื่นๆ รวมถึงน าอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาด้วยตนเอง (ยกเว้นเพลงบังคับจะใช้เพลงจากสนามสอบปฏิบัติ) 



ข้อตกลงการเรียนสาขาวิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 

 ข้อช้ีแจง ส าหรบัผูส้มัครสอบเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ 4 ต้องศึกษารายละเอียดข้อตกลงที่ตอ้ง
ปฏิบัติเมือ่ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. นักเรียนต้องช่วยเหลืองานของสาขาวิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร  และงานของ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด  ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงาน      
จากทางโรงเรียนและมีงานส่วนตัวจากภายนอกในช่วงเวลาเดียวกัน   นักเรียนต้องยึดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
จากทางโรงเรียนเป็นส าคัญ  ในกรณีที่นักเรียนมีสังกัดกับหน่วยงานภายนอก จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์หัวหน้า
สาขาฯ ก่อนทุกครั้ง 
 2. นักเรียนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4             
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑก์ารจบตามที่สาขาวิชาเอกก าหนดไว้อย่างครบถ้วน จงึจะถือเป็นการจบ
การศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 4. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาเอกอย่างเครง่ครัด 
 5. นักเรียนต้องดูแลรกัษาตู้ล็อกเกอร์และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ตู้ล็อกเกอร์ เช่น ห้ามตกแตง่หรือ  
ติดสติ๊กเกอร์ใด ๆ  ลงบรเิวณตู้ล็อกเกอร์ของตนเองทีโ่รงเรียนมอบให้ใช้ในขณะที่ศึกษาอยู่, ต้องส่งกุญแจส ารองไว้
ในความดูแลของสาขาวิชาเอก และส่งมอบคืนสาขาวิชาเอกอย่างสมบูรณ์เมื่อจบการศึกษา  หากมีการท าให้ช ารุด
เสียหายต้องรับผิดชอบตามที่สาขาวิชาเอกเห็นสมควร  
 
..................................................................................... .............................................................................. 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

 โทร. 02-258-4001 ต่อ 3200 (สาขาวิชาเอกศิลปะการแสดงฯ)               
 โทร. 064-308-9924 (อาจารย์ผสุวัฒน์ ทองสร้อย หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดงฯ) 
 โทร. 080-591-5655 (อาจารย์ลกัขณา คชสาร, อาจารยส์าขาศิลปะการแสดงฯ)             
  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

หมายเหตุ   
1. น าแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ช้ัน 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 

วันอาทิตย์ท่ี  12 มีนาคม 2566 

08.00 - 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 
ประกาศ 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 
08.55 - 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 - 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีนาฏศิลป์และการละคร 

10.15 - 10.40 น. ผู้สมัครลงทะเบียนสอบภาคปฏบิัต ิ ช้ัน 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ10.40 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ  


