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ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) โควตาความสามารถพิเศษ 

ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ประจำปการศึกษา 2566 
********************************************************************* 

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาไดกำหนดใหโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เปนสถานศึกษาท่ีดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสูความเปนเลิศเฉพาะดาน โดยไดดำเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถ
พิเศษสูความเปนเลิศเฉพาะดาน ตามนโยบายเทศบาลนครนครราชสีมา  

 

เพ่ือใหการรับนักเรียนในปการศึกษา 2566 เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามนโยบาย 
การรับสมัครนักเรียนของเทศบาลนครนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ๔  
(เพาะชำ) โครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศเฉพาะดาน โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษเขาเรียนในปการศึกษา 2566 ตามแนวทางและรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. โควตาความสามารถพิเศษดานดนตรี  
เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามชนิด

กลุมเครื่องดนตรี และความสามารถดานการขับรอง โดยแบงเปน 
1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน 10 คน 

 การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทตางๆ (ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน)    
 การขับรอง (เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุง ฯลฯ)    

1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จำนวน 10 คน 
  การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทตางๆ (ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบาน)      
  การขับรอง (เพลงไทยเดิม เพลงสากล เพลงลูกทุง เพลงสตริง ฯลฯ) 

1.3 คุณสมบัติของผูสมัคร 
1) กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ

กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
2) มีความถนัดและความสามารถพิเศษดานดนตรีหรือการขับรอง 
3) มีความสามารถในการอานโนตดนตรีสากล 
4) มีรางกายแข็งแรง ไมทุพพลภาพ และไมมีโรคประจำตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการ

เลนดนตรี 
5) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกใหออกหรือไลออกจากโรงเรียนเดิม  
6) สามารถฝกซอมและทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเปนประจำไดโดยไดรับความยินยอมจาก

ผูปกครอง 
7) ผูปกครองยินดีสนับสนุนในเรื่องการเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในรายการตางๆ 
8) ผูสมัครตองเตรียมเพลงมาเพ่ือบรรเลงหรือขับรอง จำนวน 1 บทเพลง พรอมโนตเพลงหรือ

เนื้อเพลง เพ่ือทดสอบการปฏิบัติ 
 

หนา 2 / 9) นักเรียนท่ีผาน.... 

ฉบับท่ี 34/2565 



- 2 - 
9) นักเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจะตองถูกจัดใหเขาเรียนในกลุมเรียน ดังนี้ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน  
ตามความสนใจ (SBMLD) กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานดนตรี 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป 

1.4 เกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
 โรงเรียนจะจัดใหมีการจับฉลากเพ่ือเรียงลำดับการเขาสอบในวันสอบ โดยมีเกณฑการ

พิจารณาดังนี้ 
 การปฏิบัติเครื่องดนตรี พิจารณาจากการทดสอบ 100 คะแนน จากเกณฑการพิจารณา 

ดังนี้ 
1) ทดสอบทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  60 คะแนน 
2) ทดสอบทักษะการอานโนต   20  คะแนน 
3) สอบสัมภาษณ    20 คะแนน  
 โดยแบงเปน 
  (1) ทัศนคติ ความคิด แนวคิด ความมุงม่ันตออนาคต 10 คะแนน 
 (2) ผลงานจากการแขงขันท่ีผานมา  10 คะแนน 

 การขับรอง พิจารณาจากการทดสอบ 100 คะแนน จากเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
1) ทดสอบทักษะการรองเพลง   60 คะแนน 
2) ทดสอบทักษะการอานโนต   20  คะแนน 
3) สอบสัมภาษณ    20 คะแนน  
 โดยแบงเปน 
  (1) ทัศนคติ ความคิด แนวคิด ความมุงม่ันตออนาคต 10 คะแนน 
 (2) ผลงานจากการแขงขันท่ีผานมา  10 คะแนน 

    ผูเขาสอบจะตองมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะดานรวมแลวไมนอยกวา 60 คะแนน 
   

2. โควตาความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปและศิลปการแสดง 
2.1  จำนวนท่ีเปดรับสมัคร 

2.1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน 10 คน 
2.1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จำนวน 10 คน 

2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 
1) กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ

กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
2) มีความถนัดและความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปหรือศิลปการแสดง 
3) มีความสามารถดานนาฏศิลปไทย หรือ นาฏศิลปพ้ืนเมือง หรือ การแสดง หรือ การเตน 
4) มีรางกายแข็งแรง ไมทุพพลภาพ และไมมีโรคประจำตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ 

การแสดง 
5) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกใหออกหรือไลออกจากโรงเรียนเดิม  
6) สามารถฝกซอมและทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเปนประจำไดโดยไดรับความยินยอม 

จากผูปกครอง 
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7) ผูปกครองยินดีสนับสนุนในเรื่องการเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในรายการตางๆ 
8) ผูสมัครตองเตรียมเพลงหรือเสียงประกอบการแสดงท่ีจะใชทดสอบ เปนไฟล MP3 หรือ wmp 

หรือไฟล vdo หรือ ลิงค YouTube มาเพ่ือทดสอบการปฏิบัติ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทางโรงเรียนจัดเตรียมไวให 
9) ในวันสอบผูสมัครสามารถสวมชุดนักเรียนหรือชุดประกอบการแสดง โดยตองเปนชุด 

ท่ีเหมาะสมไมโปเปลือย 
10) นักเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจะตองถูกจัดใหเขาเรียนในกลุมเรียน ดังนี้ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน  
ตามความสนใจ (SBMLD) กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานนาฏยศิลปและศิลปการแสดง 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน 
สาขาวิชานาฏยศิลปและศิลปการแสดง 

2.3 เกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
พิจารณาจากการทดสอบ 100 คะแนน โดยทดสอบตามลำดับโดยวิธีการจับฉลาก 

เพ่ือเรียงลำดับผูเขาสอบ คนละไมเกิน 10 นาที จากเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
1) ทักษะดานนาฏศิลปไทยหรือทักษะการแสดงสากล 70 คะแนน 
2) สอบสัมภาษณ    30 คะแนน  
 โดยแบงเปน 

(1) ความรู ความคิด ทัศนคติ  20 คะแนน 
 (2) ผลงานดานนาฏศิลปหรือการแสดง  10 คะแนน 

    ผูเขาสอบจะตองมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะดานรวมแลวไมนอยกวา 60 คะแนน 
 

3. โควตาความสามารถพิเศษดานศิลปะ(ทัศนศิลป) 
เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยแบงเปน 
3.1 จำนวนท่ีรับสมัคร 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน 10 คน 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จำนวน 10 คน 
3.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีสมัครเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2) มีความถนัดและความสามารถพิเศษดานศิลปะ 
3) มีความสามารถในการวาดภาพระบายสี 
4) มีรางกายแข็งแรง ไมทุพพลภาพ และไมมีโรคประจำตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
5) มีสัญชาติไทย 
6) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกใหออกหรือไลออกจากโรงเรียนเดิม  
7) สามารถฝกซอมและทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเปนประจำไดโดยไดรับความยินยอม 

จากผูปกครอง 
8) ผูปกครองยินดีสนับสนุนในเรื่องการเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในรายการตางๆ 
9) ผูสมัครตองเตรียมดินสอ อุปกรณวาดภาพ และแฟมสะสมผลงาน เพ่ือทดสอบการปฏิบัติและ

สอบสัมภาษณ 
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10) นักเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจะตองถูกจัดใหเขาเรียนในกลุมเรียน ดังนี้ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน  
ตามความสนใจ (SBMLD) กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานทัศนศิลป 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน 
สาขาวิชาทัศนศิลป 

3.3 เกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
1) ทดสอบวาดภาพลายเสนในกระดาษขนาด A3 60 คะแนน 
2) สอบสัมภาษณ    40 คะแนน  
 โดยแบงเปน 
  (1) ความรู ความคิด ทัศนคติดานศิลปะ  20 คะแนน 
 (2) เกียรติบัตรและงานดานศิลปะ  20 คะแนน 

    ผูเขาสอบจะตองมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะดานรวมแลวไมนอยกวา 60 คะแนน 
 

4. โควตาความสามารถพิเศษดานกีฬาฟุตซอล 
เปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยแบงเปน 
4.1 จำนวนท่ีรับสมัคร 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน 10 คน 
4.2 คุณสมบัติของผูสมัคร 

1) กำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
2) มีความถนัดและความสามารถพิเศษดานกีฬาฟุตซอล 
3) มีรางกายแข็งแรง ไมทุพพลภาพ และไมมีโรคประจำตัวท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและ 

การเลนกีฬา 
4) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกใหออกหรือไลออกจากโรงเรียนเดิม  
5) สามารถฝกซอมและทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเปนประจำไดโดยไดรับความยินยอม 

จากผูปกครอง 
6) ผูปกครองยินดีสนับสนุนในเรื่องการเขารวมกิจกรรมและการแขงขันในรายการตางๆ 
7) นักเรียนท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกจะตองถูกจัดใหเขาเรียนในกลุมเรียน ดังนี้ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนหลักสูตรพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศเฉพาะดาน  
ตามความสนใจ (SBMLD) กลุมสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาฟุตซอล 
 

4.3 เกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
1) ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาฟุตซอล 70 คะแนน  
2) สอบสัมภาษณ    30 คะแนน  
 โดยแบงเปน 
  (1) ทัศนคติ ความคิด แนวคิด ความมุงม่ันตออนาคต   10 คะแนน 
  (2) ผลงานจากการแขงขันท่ีผานมา  20 คะแนน 

    ผูเขาสอบจะตองมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะดานรวมแลวไมนอยกวา 60 คะแนน 
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5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 เปดรับสมัครระหวาง วันจันทรท่ี 26 ธันวาคม ๒๕๖5 ถึง วันพฤหับดีท่ี 12 มกราคม ๒๕๖6  
โดยสมัครโดยตรงไดท่ีหองสำนักงานบริหารโรงเรียน ชั้น 2 อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ในวันและ
เวลาราชการ  

 

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
ผูสมัครตองนำหลักฐานและเอกสารสงใหในวันรับสมัคร ดังนี้ 
1) ใบสมัครตามแบบฟอรมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
2) รูปถายติดใบสมัคร เครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด 
4) สำเนาทะเบียนบานนักเรียนท่ีปรากฎหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลนักเรียน 
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครอง จำนวน ๑ ชุด 
6) สำเนาทะเบียนบานผูปกครองท่ีปรากฎหนารายการเก่ียวกับบานและหนาขอมูลผูปกครอง 
7) หนังสือรับรองความเปนนักเรียนของโรงเรียนเดิม (อายุไมเกิน 1 เดือน) 
8) ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
9) เอกสารอ่ืน ๆ เชน ผลงานตางๆ หรือ เอกสารแนะนำตัว 
 

7. กำหนดการคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือกในวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. ๒566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔  

(เพาะชำ), เวปไซต www.tor4.ac.th และ Facebook Fan Page เทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
7.2 คัดเลือกและสอบสัมภาษณ ในวันอาทิตยท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2566 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 

08.30 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 
7.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔  

(เพาะชำ), เวปไซต www.tor4.ac.th และ Facebook Fan Page เทศบาล ๔ (เพาะชำ)  
7.4 รายงานตัวและมอบตัว  
  มอบตัวเปนนักเรียน พรอมชำระเงิน ในวันเสารท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หองประชุมใต

ถุนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เวลา 09.00 - 12.00 น. 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ลงทะเบียนและรายงานตัว  
หากผูผานการคัดเลือกไมมามอบตัวและชำระเงินตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเรียน 

โรงเรียนจะเรียกอันดับสำรองมารายงานตัวในวันถัดไป 
 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอโทรศัพทหมายเลข 081 248 1048 หรือ 044 244136 หรือ 
Facebook Fan page : เทศบาล 4 (เพาะชำ) หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.tor4.ac.th  
   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
  
                   ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
    

          (นายพุทธรัตน  นัยวิกุล) 
                                ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  


