












1. ได้รับทุนการศึกษา  7,000 บาท ตลอด 3 ปี ตามเงื่อนไข  
     ( มีคะแนนสอบเข้าไม่ตํ่ากว่า 70 % ในแต่ละรายวิชา )
2. ผลการเรียนเฉลี่ย 3.85 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา 



 
 
 

 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนคงคาราม  และบริเวณหน้าเสาธง 

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านพลศึกษา ประเภททีม รับเฉพาะฟุตบอล 
4. มีผลงานทางด้านกีฬาฟุตบอลในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
หมายเหตุ   แต่งกายชุดกีฬาพร้อมรองเท้า  

 
เกณฑ์การตัดสิน   

1.1 กีฬาฟุตบอล  

 

การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนคงคาราม ปีการศึกษา 2565 

 

1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านพลศึกษา ( จำนวน  15  คน )   
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพคะแนน / คะแนน 

น้อยกว่า 5 5-6 คะแนน 7-8 คะแนน 9-10 คะแนน 

1. เดาะลูกบอล น้อยกว่า 10 ครั้ง 10-19 ได้ 5 คะแนน 
20-29 ได้ 6 คะแนน 

30-39 ได้ 7 คะแนน 
40-49 ได้ 8 คะแนน 

50-59 ได้ 9 คะแนน 
60 ขึ้นไป 10 คะแนน 

2. ทักษะการรับ-ส่งบอล ทักษะรับ-ส่งลูก
บอลอย่างถูกต้อง 

ทักษะรับ-ส่งบอลถูกต้อง  
แม่นยำ 6 คะแนน 

ทักษะรับ-ส่งบอลถูกต้อง 
แม่นยำ น้ำหนักทิศทางด ี
 8 คะแนน 

ทักษะรับ-ส่งบอล ถูกต้อง
แม่นยำน้ำหนักทิศทางดีและ
ควบคุมลูกบอลได้10 คะแนน 

3. ทักษะการเลี้ยงบอลอ้อม
สิ่งกีดขวาง 

เลี้ยงลูกบอลอ้อม
สิ่งกีดขวางภายใน
ระยะเวลา 
31 วินาทีขึ้นไป 

เลี้ยงลูกบอลอ้อมสิ่งกีดขวาง
ภายในระยะเวลา 26 – 30 
วินาที 6 คะแนน 

เลี้ยงลูกบอลอ้อมสิ่งกีดขวาง
ภายในระยะเวลา 21 – 25 
วินาที 8 คะแนน 

เลี้ยงลูกบอลอ้อมสิ่งกีดขวาง
ภายในระยะเวลา 20 วินาที  
10 คะแนน 

4. ทักษะการยิงประต ู ยิงบอลเข้าประตู  
1 ลูก 

ยิงบอลเข้าประตู 2 ลูก  
6 คะแนน 

ยิงบอลเข้าประตู 3 ลูก 
8 คะแนน 

ยิงบอลเข้าประตู 4-5 ลูก 
 9-10 คะแนน 

5. ทักษะโหม่งบอล โหม่งลูกบอลได้
อย่างน้อย1
รูปแบบ  
(ลูกโด่ง, ระดับอก, 
ลงพื้น) 

โหม่งลูกบอลได้อย่างน้อย 1 
รูปแบบ แม่นยำ 6 คะแนน 
(ลูกโด่ง, ระดับอก, ลงพื้น) 

โหม่งลูกบอลได้ 2 รูปแบบ 7 
คะแนนโหม่งลูกบอลได้ 2 รูป
แบบอย่างแม่นยำ8 คะแนน 
(ลูกโด่ง, ระดับอก, ลงพื้น) 

โหม่งลูกบอลได้ 3 รูปแบบ 9 
คะแนนโหม่งลูกบอลได้ 3
รูปแบบ อย่างถูกต้องแม่นยำ
10 คะแนน 
(ลูกโด่ง, ระดับอก, ลงพื้น) 

 



 
ทักษะการรับ – ส่งบอล (ข้างเท้าด้านใน)  

- ผู้ทดสอบใช้เทา้ข้างที่ไม่ไดเ้ตะห่างจากบอลประมาณ 1 ช่วงไหลและอยู่ระดับเดียวกบัลูกบอล 
เท้าข้างทีจ่ะใช้เตะให้ปลายเท้าหันออกจากตัวเป็นมุมฉากกับเท้าอีก ข้างสัมผัสบอลบริเวณข้างเท้าด้านใน 
พร้อมกับปล่อยเท้าเตะตามบอลออกไปทิศทางและน้ำหนักตรงผู้รับ 

- เมื่อหยุดบอล ผู้ทดสอบเหยียดเท้าข้างที่จะหยุดบอลออกไปรับโดยแบะเท้าให้ปลายเท้าหันออกจากตัว 
เป็นมุมฉากกับเท้าอีกข้าง เมื่อบอลสัมผัสข้างเท้าด้านในให้ดึงเท้ากลับมาข้างหลังเพ่ือผ่อนความแรงของลูกบอล 

โดยที่ลูกบอลไม่กระดอนไกลตัว 

การทดสอบกีฬาฟุตบอลและเกณฑ์การให้คะแนนกีฬาฟุตบอล 

เกณฑ์การให้คะแนนกีฬาฟุตบอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายการประเมิน คะแนน 

เดาะลูกบอล 10 

ทักษะการรับ-ส่งลูกบอล 10 

ทักษะการเลี้ยงบอลอ้อมหลัก 10 

ทักษะการยิงประตู 10 

ทักษะการโหม่งบอล 10 

ทักษะการเล่นทีม 50 

                   
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 
 

 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพคะแนน / คะแนน 

0-20 21-30 31-40 41-50 

6. ทักษะการเล่นทีม ทักษะการเล่นทีม 
ตำแหน่งการครอบครอง
บอล มีส่วนร่วมในการช่วย
เกมรุกและรับ 

ทักษะการเล่นทีม ตำแหน่ง
การครอบครองบอล มีส่วน
ร่วมในการช่วยเกมรุกและรับ
การประสานงานในทีม 

ทักษะการเล่นทีม ตำแหน่ง 
การครอบครองบอล มีส่วน
ร่วมในการช่วยเกมรุกและ
รับ  การประสานงานในทีม  
ความเข้าใจเกม 

ทักษะการเล่นทีม ตำแหน่ง
การครอบครองบอล มีส่วน
ร่วมในการช่วยเกมรุกและรับ 
การประสานงานในทีม ความ
เข้าใจเกม มีพละกำลัง 

 



 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านพลศึกษา เซปัคตะกร้อ  
4. มีผลงานทางด้านกีฬาเซปัคตะกร้อ ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
หมายเหตุ   แต่งกายชุดกีฬาพร้อมรองเท้า  
 
 

เกณฑ์การตัดสิน   
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  / ครั้ง 

หมายเหตุ 
5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 

51 ขึ้น
ไป 

1. การเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 
5 

คะแนน 
10 

คะแนน 
20 

คะแนน 
30 

คะแนน 
40 

คะแนน 
50 

คะแนน 
คะแนน
เต็ม 50 

2. การเดาะลูกด้วยหลังเท้า 
5 

คะแนน 
10 

คะแนน 
20 

คะแนน 
30 

คะแนน 
พิจารณา
พิเศษ 

พิจารณา
พิเศษ 

คะแนน
เต็ม 30 

         

ที ่ ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ  / 1 ครั้ง = 1 คะแนน หมายเหตุ 

1. 
การเคลื่อนที่รับลูกด้านหน้า จับ 1 จังหวะ 

จังหวะที่ 2 ส่ง 
คะแนนได้ตามจำนวนครั้งที่ผู้เข้าทดสอบได้ 

คะแนน
เต็ม 10 

2. 
การเคลื่อนที่รับลูกด้านหลัง จับ 1 จังหวะ 

จังหวะที่ 2 ส่ง 
คะแนนได้ตามจำนวนครั้งที่ผู้เข้าทดสอบได้ 

คะแนน
เต็ม 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 กีฬาตะกรอ้ 

 



 
 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.   ณ  ห้องดนตรีสากล  ชั้น  2  อาคารสินธุบำรุง 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้อง-ดนตรีสากล สามารถขับร้องและเล่นเครื่องดนตรีได้ 

ตามความถนัด มีความพ้ืนฐานดนตรีสากล และอ่านโน้ตสากลได้ 
4. มีผลงานทางด้านขับร้อง-ดนตรีสากล ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม  100  คะแนน 
1.  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด     20  คะแนน 
2.  ขับร้องเพลงตามความถนัด      20  คะแนน 
3.  เดินตามจังหวะกลองเบส      20  คะแนน 
4.  เกียรติบัตรชนะเลิศทุกๆประเภทที่เก่ียวกับดนตรีสากลและการขับร้อง 20  คะแนน 
5.  มีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานดนตรีสากล     20  คะแนน 

          
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 

 
 
 
 
 
 
 

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านขับร้อง – ดนตรีสากล ( จำนวน  5  คน )   
 



 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.   ณ  ห้องดนตรีไทย  ชั้น  2  อาคารลิปสุทธิวนิช 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้องเป็นเพลงไทย   

ประเภทเพลง  2  ชั้น  อย่างน้อย  1  เพลง 
(หากสามารถบรรเลงเครื่องตี  เป็นเพลงสาธุการได้  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

4. มีผลงานทางด้านดนตรีไทย ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน / เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนต้องไม่ต่ำกว่า  50  คะแนน 

1. สอบปฏิบัติเพลงไทย  คะแนนรวม  100  คะแนน 
1.1  ความแม่นยำ     30  คะแนน 
1.2  ความไพเราะ     20  คะแนน 
1.3  เทคนิคการบรรเลง     20  คะแนน 
1.4  ความเหมาะสมของแนวทาง    20  คะแนน 
1.5  บุคลิก  ท่าทาง     10  คะแนน 
         
 

หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง

โรงเรียนในวันมอบตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ( จำนวน  5  คน )   
 



 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.   ณ  ห้องศิลปะ  ห้อง  4203 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
4. มีผลงานทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
หมายเหตุ   

- ใช้กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด 1/4   ( กระดาษ  100  ปอนด์  โรงเรียนจะเตรียมไว้ให้ ) 
- สีและอุปกรณ์ในการวาดภาพ  นักเรียนต้องเตรียมมาเอง  

 
เกณฑ์การสอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติ) 

1.  หัวข้อที่วาด “โลกของเรา” 
2.  ใช้สีชอร์ค   สีน้ำ  หรือสีโปสเตอร์  อย่างใดอย่างหนึ่งตามความถนัดในการวาดภาพระบายสี 
3.  เวลาที่ใช้  3  ชัว่โมง  เริ่ม  09.00 น. - 12.00  น. 
 

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม  100  คะแนน 
1.  ตรงตามหัวข้อ      25  คะแนน 
2. องค์ประกอบของภาพ      25  คะแนน 
3.  เทคนิคการใช้สี      25  คะแนน 
4.  ความละเอียด  ประณีต     25  คะแนน 
         

                                                    
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ - ทัศนศิลป์ ( จำนวน  5  คน )   
 



 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.   ณ  ห้องนาฏศิลป์  ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย 
4. มีผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
หมายเหตุ   

- เตรียมไฟล์เพลงใส่แฟลชไดร์ฟ  หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ในการนำเสนอ  1 ชุดการแสดงตามความถนัด   
             ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องเล่นไว้ให้ 

- แต่งกายด้วยการนุ่งผ้าแดง  และใส่เสื้อนักเรียนในเวลาที่นำเสนอชุดการแสดง 
 
เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม  100  คะแนน 

1.  ท่ารำถูกต้อง      20  คะแนน 
2.  ลีลาท่ารำสวยงาม     20  คะแนน 
3.  รูปร่างหน้าตา  และการแสดงออกทางใบหน้า  20  คะแนน 
4.  แฟ้มสะสมงาน  และการสัมภาษณ์   20  คะแนน 
5.  การแต่งกาย      10  คะแนน 
6.  เลือกเพลงเหมาะสม     10  คะแนน 
     

                                     
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย ( จำนวน  5  คน )   
 



 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.     ณ  ห้อง  1208 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครอสเวิร์ด 
4. มีผลงานทางด้านกีฬาครอสเวิร์ด ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
 
เกณฑ์การสอบคัดเลือก  และเกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม  100  คะแนน 

1.  บอกอุปกรณ์ท่ีใช้เล่นกีฬาครอสเวิร์ดได ้ และเรียกแต่ละอย่างได้   20  คะแนน 
2.  บอกกติกาพ้ืนฐานของกีฬาครอสเวิร์ดได ้   2  ใน  4  ขอ้    20  คะแนน 
3.  สามารถท่อง/เขียนคำศัพท์พื้นฐาน  2  ตัวอักษรได้  80  เปอร์เซ็นต์  ขึ้นไป   30  คะแนน 
4.  มีเกียรติบัตรรับรองผลการแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ดในระดับโรงเรียน/เขต/จังหวัด      30  คะแนน 
         

                                                      
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาครอสเวิร์ด ( จำนวน  2  คน )   
 



 
 
วันที่  22 มีนาคม  2565 รายงานตัวเวลา 08.00 น. - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
เริ่มสอบปฏิบัติเวลา  09.00 น.  ณ  ห้องเอแม็ท 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา 

อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเอแม็ท 
4. มีผลงานทางด้านกีฬาเอแม็ท ในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน) 
  

เกณฑ์การสอบคัดเลือก  และเกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม  100  คะแนน 
1.  บอกอุปกรณ์ท่ีใช้เล่นกีฬาเอแม็ทได ้ และเรียกแต่ละอย่างได้   20  คะแนน 
2.  บอกกติกาพ้ืนฐานของกีฬาเอแม็ทได ้   2  ใน  4  ข้อ    20  คะแนน 
3.  สามารถต่อสมการเอแม็ทได้  อย่างน้อย  3  สมการ     30  คะแนน 
4.  มีเกียรติบัตรรับรองผลการแข่งขันกีฬาเอแม็ทระดับโรงเรียน/เขต/จังหวัด              30  คะแนน 
         

                                                      
หมายเหตุ    -    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

- เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะต้องทำหนังสือสัญญาข้อตกลงในการฝึกซ้อมกับทาง
โรงเรียนในวันมอบตัว 

 

 

  

7. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเอแม็ท ( จำนวน  3  คน )   
 


