
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 

.                                                                                                                   . 
 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่  7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
09.35 – 10.05 น. (30 นาที) สอบทฤษฎีศิลปะ  
10.15 – 12.15 น. (120 นาที) สอบภาคปฏิบัต ิ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ 
หัวข้อการสอบ อุปกรณ์ 

1. วาดเส้น (Drawing) - ดินสอ EE 
- ยางลบ 

2. ข้อสอบปฏิบัติเฉพาะเอก - สีไม ้
- ไม้บรรทัด 
- ปากกาตัดเส้น 
- ดินสอ / ยางลบ 

หมายเหตุ         
- ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในการท าข้อสอบ 
- นักเรียนสามารถน ากระดานรองวาดมาเองได้ 

 

 

วิชาเอกออกแบบจิวเวลรี่ (Jewelry Design Major) 

 



รายละเอียดของการเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน วิชาเอกออกแบบจิวเวลรี่ มีดังน้ี 
1. ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลังและเอกสารแนบท้าย)  
2. ปกหน้า-ปกหลังออกแบบ ให้แสดงถึงตัวตนของนักเรียนในหวัข้อ “I AM WHAT I AM” โดยไม่จ ากัด

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน (สร้างสรรค์มือ หรือ โปรแกรม COMPUTER ก็ได้)  
3. เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบปกหน้า-หลังในหน้าที่ 10 ของแฟ้มสะสมผลงาน  
  

รายละเอียดของการเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน วิชาเอกออกเเบบจิวเวลรี่ 

● ประวัติผู้สมัครเข้าเรียน  

● ภาพผลงานการออกแบบเครื่องประดับพร้อมเขียนอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ตัวอย่างเช่น เลือกผลงานการออกแบบเครื่องปรับประดบัมา 1 ชุด  เช่น สร้อย เเหวน ก าไล        

โดยแปะภาพ พร้อมอธิบายข้ันตอน กระบวนการสร้างสรรค์  ระบุแนวคิด (Concept)  และ         

แรงบันดาลใจ (Inspiration) ของผลงานช้ินน้ัน ตั้งแต่เริม่ต้นจนจบ ฯลฯ 

● ภาพผลงานวาดเส้น (Drawing) 3-4 ช้ิน  

● ภาพผลงานองค์ประกอบศิลป์ (Composition art) 3-4 ช้ิน 

● ภาพผลงานออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry design) และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

● ก าหนดให้ผลงานท้ังหมดไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก หน้า-หลัง 

 
 

**นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงPORTFOLIOด้วยตนเองเท่านั้นหากคณะกรรมการพบหลักฐาน 
ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อื่น หรือดัดแปลงของผูอ้ื่นเพือ่น ามาเป็นช้ินงานของตนเอง          
หรือให้ข้อมลูอันเป็นเท็จ ในแฟ้มสะสมผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ  

 

สอบสัมภาษณ์  :  วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 

1. แบ่งการสอบสัมภาษณ์ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย 

1.1 ขอให้ผู้เข้าสอบมาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ บริเวณทางข้ึนอาคารตึก 2          

ตามเวลา ดังนี ้

   - ภาคเช้า  ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 08.00 น. 

   - ภาคบ่าย ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 13.30 น. 



1.2 ทางโรงเรียนจะแจ้งการแบ่งช่วงเวลาในการสอบให้กบัผูเ้ข้าสอบหลังจากสิ้นสุดการรบัสมัคร

ผ่านทางเว็บไซต์และเพจประชาสมัพันธ์ของทางโรงเรียน ขอให้ผูส้มัครสอบติดตามข่าวสารตามที่ได้แจ้งไว้ 

  1.3 หากผู้เข้าสอบไม่มาลงทะเบียนตรงตามเวลานัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนน าแฟม้สะสมผลงานมายืน่ประกอบการสัมภาษณ์  

 3. ให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมผลงานตามรายละเอียดที่แจง้ไว้ในแต่ละรายวิชาเอก 

 4. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  อาจารย์สาขาศิลปะ   โทร  02 – 260 – 9986 - 8   ต่อ  204 

  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกออกแบบจิวเวลรี่ (Jewelry Design Major) 

 

หมายเหตุ   
1. น าแฟ้มสะสมผลงาน  และเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 

ภาคเช้า ลงทะเบียน 
   07.00 – 08.00  น.   
ภาคบ่าย ลงทะเบียน 
   12.30 -13.30  น. 

สอบสัมภาษณ์ อาคาร 2 

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) สอบทฤษฎีศิลปะ  

10.15 – 12.15 น. (120 นาที) สอบภาคปฏิบัต ิ


