
เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนความสามารถพเิศษ 
ประเภท แกะสลักผักและผลไม ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
๑.๑ นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้น ป.๖  
๑.๒ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรในกำรเข้ำแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป 
 

๒.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
๒.๑ ชื่อผลงำน “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย”  

๑) วัสดุที่ใช้ในงำนแกะสลักผักและผลไม้ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมเอง  
๒) ผักผลไม้ที่น ำมำแกะสลักสำมำรถน ำไปรับประทำนหรือประกอบอำหำรได้จริง             

ในชีวิตประจ ำวัน  
๓) ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดผักและผลไม้มำล่วงหน้ำได้ก่อนกำรแข่งขัน  
๔) ไม่อนุญำตให้เกลำ คว้ำน ร่ำงและขึ้นรูปลวดลำยมำก่อนกำรแข่งขัน 
๕) ใช้มีดแกะสลักหรืออุปกรณ์ในงำนแกะสลักอ่ืน ๆ ได้ยกเว้นเครื่องที่ใช้แกะส ำเร็จรูป เช่น 

หั่นแล้วออกมำเป็นลวดลำยต่ำง ๆ โดยผู้เข้ำแข่งขันไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง  
๖) จัดตกแต่งผลงำนให้ใส่ในถำดทีม่ีควำมเหมำะสมกับขนำดของผลงำน โดยก ำหนดขนำด

ภำชนะท่ีใช้ใส่ผลงำน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนติเมตร  
๒.๒ อุปกรณ์ท่ีจัดให้ได้แก่โต๊ะปฏิบัติงำนและวำงผลงำนนักเรียน 
๒.๓ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน ๓ ชั่วโมง  
๒.๔ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๓.๑ กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ๑๐  คะแนน  
๓.๒ กระบวนกำรปฏิบัติงำน  ๑๐  คะแนน  
๓.๓ กำรใช้วัสดุอย่ำงเหมำะสม  ๑๐  คะแนน  
๓.๔ ควำมคิดสร้ำงสรรค์   ๒๕  คะแนน  
๓.๕ ควำมประณีต สวยงำม  ๓๕  คะแนน  
๓.๖ ผลงำนเสร็จทันเวลำ   ๑๐  คะแนน 

๔. สถานที่ในการแข่งขัน หน้ำห้องกำรเงิน 

๕. การที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต  นักเรียนต้องได้คะแนน ล ำดับที่ ๑ – ๒    
หมายเหตุ  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 



เกณฑ์การคัดเลอืกนักเรียนความสามารถพเิศษ 
ประเภท กีฬา – กรีฑา  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

1.นักเรียนความสามารถพิเศษ กรีฑา รับจ านวน 4 คน 
 1.1. กรีฑาระยะสั้น (จ านวน 3 คน) 
  ทดสอบโดย : กำรแข่งขันวิ่งระยะ 100 เมตร 
 เกณฑ์ผ่ำนกำรคัดเลือก : สถิติกำรแข่งขันเป็นอันดับที่ 1-3 ของผู้เข้ำทดสอบทั้งหมด 
  1.2. กรีฑาระยะกลาง และระยะไกล (จ านวน 1 คน) 
  ทดสอบโดย : กำรแข่งขันวิ่ง ระยะ 400 เมตร 
  เกณฑผ์่ำนกำรคัดเลือก : สถิติกำรแข่งขันเป็นอันดับที่ 1 ของผู้เข้ำทดสอบทั้งหมด 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ไม่มีนักเรียน ลงคัดเลือกในระยะกลำง และระยะไกล จะยกสิทธิ์กำรคัดเลือกนักเรียนให้กับวิ่ง

ระยะสั้น เป็น 4 คน 
 

2.นักเรียนความสามารถพิเศษ ชนิดกีฬา ว่ายน้ า รับจ านวน 3 คน 
 2.1.ว่ำยท่ำฟรีสไตล์ 100 เมตร และ 200 เมตร  
       - ว่ำยฟรีสไตล์ 200 เมตร พัก 20 นำที ต่อด้วยว่ำยฟรีสไตล์ 100 เมตร 
 2.ว่ำยท่ำถนัด 100 เมตร 
หมำยเหตุ : ใช้สถิติเวลำในกำรตัดสิน 
 

3.ชนิดกีฬา วอลเล่ย์บอล รับจ านวน 2 คน 
 1.การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  25 คะแนน แบ่งเป็น 
     1.1 ระดับประเทศ     25   คะแนน 
    1.2 ระดับภำค  15   คะแนน 
    1.3 ระดับจังหวัด 10   คะแนน 
หมายเหตุ : ต้องแนบเอกสำรรับรองจำกทำงโรงเรียนและเกียรติบัตรมำยืนยันในกำรสอบคัดเลือกด้วย 
 

 2. การใช้ทักษะพื้นฐาน  65 คะแนน แบ่งเป็น 
     2.1 การเสิร์ฟ  20 คะแนน   

    2.1.1 เสิร์ฟมือบน  ลูกละ  1 คะแนน 
    2.1.2 เสิร์ฟมือล่ำง  สองลูก  1 คะแนน 
   2.2 การอันเดอร์บอล 20 คะแนน  
   2.2.1 อันเดอร์บอล   50 ลูก    20  คะแนน 
    2.2.2 อันเดอร์บอล  45 - 49 ลูก   18  คะแนน 
    2.2.3 อันเดอร์บอล  40 - 44 ลูก   16  คะแนน 



   2.2 การอันเดอร์บอล 20 คะแนน  (ต่อ)  
    2.2.4 อันเดอร์บอล  35 - 39 ลูก   14  คะแนน 
    2.2.5 อันเดอร์บอล  30 - 34 ลูก   12  คะแนน 
    2.2.6 อันเดอร์บอล  25 - 29 ลูก   10  คะแนน 
    2.2.7 อันเดอร์บอล  20 - 24 ลูก   7  คะแนน 
    2.2.8 อันเดอร์บอล ต่ ำกว่ำ 20 ลูก  0  คะแนน 
    2.3 การตบบอล 15 คะแนน 
    2.3.1 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 15  ลูก    15 คะแนน 
    2.3.2 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 13 - 14 ลูก   13 คะแนน 
    2.3.3 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 11 - 12 ลูก   11 คะแนน 
    2.3.4 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 10 ลูก   10 คะแนน 
    2.3.5 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 8 - 9 ลูก   8 คะแนน 
    2.3.6 ตบบอล  20 ลูก   ได้ 5 - 7 ลูก   5 คะแนน 
    2.3.7 ตบบอล  20 ลูก   ได้ต่ ำกว่ำ 5 ลูก   0 คะแนน 
  2.4 การรับบอลแรก 10 คะแนน  
    2.4.1 รับบอลแรกได้ 13 - 15 ลูก  10  คะแนน 
    2.4.2 รับบอลแรกได้ 10 - 12 ลูก  8  คะแนน 
    2.4.3 รับบอลแรกได้ 8 – 9 ลูก   7  คะแนน 
    2.4.4 รับบอลแรกได้ 6 – 7 ลูก   6  คะแนน 
    2.4.5 รับบอลแรกได้ 5  ลูก   5  คะแนน 
    2.4.6 ต่ ำกว่ำ 5 ลูก   0 คะแนน 
 

 3. เล่นทีม 10  คะแนน 
 

หมายเหตุ  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

 
    
 


