
รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปกีารศึกษา 2563 – 2565 
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กลุ่มการเรียนทั่วไป (ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ หรือห้องเรียน พสวท.) 

ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ 
 

การสมัคร  ม.1 รับสมัครในวันเสาร์ที่ 13  มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 – 15.00 น. 
   ม.4 รับสมัครในวันอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน  2563   เวลา 08.30 – 15.00 น. 
   โดยย่ืนใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ช้ัน 1 (หน้าลิฟท์) 
ประกาศผล  ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ที่เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  http://www.bodin.ac.th 

   (ยกเว้นกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม ช้ัน ม.4 ประกาศผลการคัดเลือกวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
ศักยภาพภาษาไทย 1. เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มการเรียนท่ัวไป 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จำนวน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 
3.00 

ผู้สมัครทุกคนต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครทุก
รายการในวันที่ยื่นใบสมัคร ซึ่งโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บหลักฐานทุกรายการและไม่คืนให้แก่ผู้สมัคร
ในภายหลัง 
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
4-6 (ปพ.1) 
3. สำเนาหรือภาพถ่ายเกียรติบัตร โล่ เหรียญรางวัลที่
นักเรียนเคยได้รับ 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจารณาจากคะแนนดังต่อไปนี ้
1. คะแนน O-NET ช้ัน ป.6 วิชาภาษาไทย 
น้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 
2. คะแนนทักษะหรือความสามารถพิเศษด้าน
การอ่านหรือการพูด น้ำหนักคะแนนร้อยละ 
30 (พิจารณาจากวีดิทัศน์ที่ส่งมาพร้อมกับใบ
สมัคร) 
- เรียงลำดับคะแนนของผู้สมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์ได้

20 คน 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
4. สำเนาแฟ้มสะสมผลงานด้านภาษาไทย 
5. แผ่นซีดีหรือ QR Code ที่บันทึกวีดิทัศน์การพูด
แนะนำตัวของนักเรียน พร้อมทั้งการแสดงทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษด้านการอ่านร้อยแก้ว การอ่านทำนอง
เสนาะ หรือการพูดสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาท ี
6. หลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ
ภาษาไทย (ถ้ามี) 

เรียนคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-20  
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์  สิงหเสนี ) ปีการศึกษา 2563 ประเภท
ห้องเรียนทั่วไป 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรากฏช่ือนักเรียนและ
ผลการทดสอบ 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจาณาจาก 
1. คะแนนสอบเข้าช้ัน ม.1 

1. วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 15 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 15 

2. คะแนน O-NET ช้ัน ม.3 ดังนี ้
1. วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 15 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 15 

2. ทัศนคติและวิจารณญาณของผูส้มัครในการ
ตอบคำถามในใบสมคัร ร้อยละ 40 
 
เรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันถือว่าอยู่
ลำดับที่เท่ากัน 
 

30 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
นักกฎหมายน้อย 1. เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มการเรียนท่ัวไป 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นประถมศึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่วิชาสังคมศกึษา ระดับ
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน 
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันประถมศึกษา 
(ปพ.1) (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- คัดเลือกนักเรียนจากคณุสมบัต ิ

45 

ดนตรสีากล 1. เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มการเรียนท่ัวไป 
2. มีทักษะและความสนใจการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล 
3. มีใจรัก มีระเบียบและวินัยในการฝึกซ้อมเครื่อง
ดนตรีอย่างสม่ำเสมอ 
4. สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้******** 
5. ต้องร่วมบรรเลงกับวงโยธวาทิตของโรงเรียน 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว (รูปนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
สำหรับติดใบสมัคร 
3. เอกสารที่แสดงถึงความสามารถทางด้านดนตรี
สากล เช่น เกียรติบตัร ประกาศนยีบัตร ผลการ
ทดสอบการปฏิบัติดนตรสีากล (เครื่องดนตรสีากลทุก
ประเภท) ไม่เกิน 5 รายการ 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจารณาจากประกาศนยีบัตรแสดง
ความสามารถทางด้านดนตรสีากล 

25 

นาฎศิลป ์ 1. เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มการเรียนท่ัวไป 
2. มีทักษะและความสนใจด้านนาฏศิลปไ์ทย 
3. มีใจรัก มีระเบียบและวินัยในการฝึกซ้อมรำอย่าง
สม่ำเสมอ 
4. สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้ 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. เอกสารที่แสดงถึงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ 
เช่น เกียรติบตัร ประกาศนียบตัรการเรยีน การอบรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์ หรือภาพถ่ายที่เกีย่วข้อง 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจารณาจากเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร 
หรือภาพถ่ายแสดงความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป ์

15 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
การสื่อสารมวลชน
และประชาสัมพันธ ์

1. เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563  
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3     
ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 
3.00 

ผู้สมัครทุกคนต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครทุก
รายการในวันที่ยื่นใบสมัคร ซึ่งโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บหลักฐานทุกรายการและไม่คืนให้แก่ผู้สมัคร
ในภายหลัง 
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
4-6 (ปพ.1) 
3. สำเนาหรือภาพถ่ายเกียรติบัตร โล่ เหรียญรางวัลที่
นักเรียนเคยได้รับ 
4. สำเนาแฟ้มสะสมผลงานด้านภาษาไทย 
5. แผ่นซีดีหรือ QR Code ที่บันทึกวีดิทัศน์การพูด
แนะนำตัวของนักเรียน พร้อมทั้งการแสดงทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษด้านการอ่านร้อยแก้ว การอ่านทำนอง
เสนาะ หรือการพูดสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาท ี
6. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษ
ภาษาไทย (ถ้ามี) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก****** 
- พิจารณาจากคะแนนดังต่อไปนี ้
1. คะแนน O-NET ช้ัน ม.3 วิชาภาษาไทย 
น้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 
2. คะแนนทักษะหรือความสามารถพิเศษด้าน
การอ่านหรือการพูด น้ำหนักคะแนนร้อยละ 
30 (พิจารณาจากวีดิทัศน์ที่ส่งมาพร้อมกับใบ
สมัคร) 
- เรียงลำดับคะแนนของผู้สมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์ได้
เรียนคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับที่  1 -15 
ของแต่ละกลุ่ม (กลุ่มห้องเลขคู่และกลุ่มห้อง
เลขคี่) 
 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 

15 คน 

ความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร ์

1. เป็นนักเรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563   
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจาณาจากคะแนน O-NET ช้ัน ม.3 วิชา
คณิตศาสตร์ เรียงลำดับคะแนนของผู้สมัคร ผู้
ที่มีสิทธิ์ได้เรียนจะเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสูดใน

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 

20 คน 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
 2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า 3.00 และ 
 2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ไม่ต่ำกว่า 3.25 

ตอนต้น (ปพ.1) (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) ลำดับที่ 1-20 ของแต่ละกลุ่ม (กลุ่มห้องคู่และ
กลุ่มห้องคี่) 

พื้นฐานวิศวกรรม 1. เป็นนักเรียน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563   
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ไม่น้อยกว่า 3.25 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐานและ
เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่น้อยกว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐานและ
เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่น้อยกว่า 3.00 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยวชิาภาษาองักฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่น้อยกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1) (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
-  พิจาณาจากคะแนน O-NET ช้ัน ม.3 ดังนี ้

1. วิชาคณิตศาสตร ์
2. วิชาวิทยาศาสตร ์
3. วิชาภาษาอังกฤษ 

เรียงลำดับคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา ของผู้สมัคร 
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เรียนจะเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสูดใน
ลำดับที่ 1-35 ของแต่ละกลุ่ม (กลุ่มห้องคู่และ
กลุ่มห้องคี่) 
 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน

35 คน 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 ช้ัน ม.4/1-
ม.4/15 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ปรากฏช่ือนักเรียนและ
ผลการทดสอบ 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
-  พิจาณาจาก 
1. คะแนน O-NET ช้ัน ม.3 ดังนี ้

1. วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30 

2. ทัศนคติและวิจารณญาณของผูส้มัครในการ
ตอบคำถามในใบสมคัร ร้อยละ 40 
 

40 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
เรียงลำดับผู้ได้คะแนนรวมมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันถือว่าอยู่
ลำดับที่เท่ากัน 

ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก 1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563   
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไม่น้อยกว่า 3.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่รายวิชาสังคมศึกษาเฉพาะ
รายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อย
กว่า 3.00 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 3.00 
5. ผู้สมัครต้องไมม่ีโรคประจำตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึก    
6. ผู้สมัครต้องมีชั่วโมงเวลาในการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ของกลุ่มการเรียนอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 
8-10 ช่ัวโมง หรือนับรวม 200 ช่ัวโมง หรือ ตาม
คำสั่งงานของโรงเรียน 
7. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีใจรักในศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ 
สามารถทำงานเป็นกลุ่มและปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่รุ่น
น้องได้ มีความตั้งใจในการศึกษา เป็นผู้เสยีสละและ

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1) (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจาณาจากคะแนน O-NET ช้ัน ม.3 วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรยีงลำดบัคะแนนของผู้สมคัร ผู้ทีม่ี
สิทธิ์ไดเ้รียนจะเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสูดในลำดับ
ที่ 1-20 ของแต่ละกลุ่ม (กลุม่ห้องคู่และกลุ่ม
ห้องคี่) 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน

20 คน 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
อุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมได้ สามารถทำงานในภาวะที่
กดดันได ้
8. ผู้สมัครต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
เท่านั้น 

พื้นฐาน
สถาปัตยกรรม 

1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 ช้ัน 
ม.4/1-ม.4/15 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในรายวิชาศลิปะ ช้ัน ม.ต้น    
6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.75 
3. มีทักษะและความสนใจด้านศิลปะและพื้นฐาน
สถาปัตยกรรม 
4. มีใจรัก มีระเบียบและวินัยในการฝึกทักษะศลิปะ
อย่างสม่ำเสมอ 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน 
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1) 
4. แฟ้มสะสมผลงาน (เกี่ยวกับทักษะทางด้าน
นาฏศิลปเ์ท่านั้น) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก****** 
- พิจาณาจากผลงาน 
1. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการแรเงา ลายเส้น หรือ

สเกตซภ์าพ  จำนวน  3  ผลงาน 

2. ผลงานท่ีเกี่ยวกับการระบายสี หรือการ

ออกแบบ จำนวน  3  ผลงาน 

ให้ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 สีและ

เทคนิคในการสร้างผลงานตามความถนัดของ

นักเรียน 

**ส่งผลงานทั้ง 6 ผลงาน (ฉบับจริง) ด้วย
ตนเองท่ีห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563** 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 

25 คน 

นาฏศิลป ์ 1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563 ช้ัน 
ม.4/1–ม.4/15 
2. ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.3 
ไม่น้อยกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน 
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1) 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 

- พิจารณาจากคลิปวีดีโอเพลงถนัดการปฏิบตัิ
นาฏศิลป์ จำนวน 1 คลิป 1 เพลง ระยะเวลา
ความยาวของคลิป 3 - 8 นาที ส่งผ่านลิงค์ 
https://forms.gle/kLqSEN98NhAZWYGfA 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 

15 คน 



กลุ่มวิชา
เพิ่มเติม 

คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร วิธีการพิจารณา 
จำนวนที่รับ 

(คน) 
3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างสุภาพเหมาะสม 

4. แฟ้มสะสมผลงาน (เกี่ยวกับทักษะทางด้าน
นาฏศิลปเ์ท่านั้น) 

หรือสแกน QR Code 

 
ดนตรไีทย 1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563   
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. มีความสนใจดา้นดนตรีไทย 
3. มีใจรัก มีระเบียบและวินัยในการฝึกซ้อมดนตรี
ไทยอย่างสมำ่เสมอ 
4. สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้ 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- คัดเลือกนักเรียนจากคณุสมบัต ิ

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 

20 คน 

ดนตรสีากล 1. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2563   
ช้ัน ม.4/1–ม.4/15 
2. มีทักษะและความสนใจการบรรเลงเครื่องดนตรี
สากล 
3. มีใจรัก มีระเบียบและวินัยในการฝึกซ้อมดนตรี
สากลอย่างสม่ำเสมอ 
4. สามารถฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนได้ 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปนักเรยีน
โรงเรียนเดิม) สำหรับติดใบสมัคร 
3. เอกสารที่แสดงถึงความสามารถทางด้านดนตรี
สากล เช่น เกียรติบตัร ประกาศนยีบัตรการเข้า
กิจกรรมหรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล ผล
การทดสอบการปฏิบตัิดนตรีสากล (เครื่องดนตรสีากล
ทุกประเภท) หรือภาพถ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มีการสอบคัดเลือก 
- พิจารณาจากเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร 
หรือภาพถ่ายแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรสีากล 

2 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน

25 คน 

 
 


