ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
……………………………..
๑. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ
จานวนนักเรียนที่รับ ๒๒๕ คน แบ่งเป็น
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๖๐% ของแผนการรับนักเรียนทั้งหมด
๑๓๕
๒. นักเรียนทั่วไป ๔๐% ของแผนการรับนักเรียนทั้งหมด
๙๐
๒.๑ สอบคัดเลือก
๕๐
๒.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ
๑๒
๒.๓ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
๒๘

คน
คน
คน
คน
คน

๒. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
๒.๑ นักเรีย นในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับ
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
แจกใบสมัคร วันที่ ๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร
วันที่ ๒๒-๒๓, ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก ร้อยละ ๗๐ รวมกับคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ ๓๐
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)
วิชาที่สอบ ๕ รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
ตารางสอบ
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
๑๐.๔๐-๑๒.๑๐ น. ฉบับที่ ๒ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ

ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากัน กาหนดเกณฑ์การจัดลาดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก
2. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เป็นอันดับถัดมา
3. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเป็นอันดับถัดมา
4. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O – net
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ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๒.๒ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับจากนักเรียนทั่วประเทศ ไม่จากัดพื้นที่บริการ
แจกใบสมัคร วันที่ ๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (สัมภาษณ์ ปฏิบัติจริง)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ( รายงานตัว ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
สอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)
ผู้ที่สอบได้ทุกคนต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อจัดห้องเรียน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๓.๑.๒ ไม่จากัดอายุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
๓.๑.๓ เพศหญิง สถานภาพโสด
๓.๑.๔ สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๓.๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ
๓.๒.๒ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการแขวงใดแขวงหนึ่ง
เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย
- แขวงศิริราช
- แขวงบางขุนนนท์ - แขวงบ้านช่างหล่อ
- แขวงบางขุนศรี
- แขวงอรุณอัมรินทร์ - แขวงวัดอรุณ
- แขวงพระบรมมหาราชวัง
อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง
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๓.๒.๓ กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย สวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะและกีฬาวอลเลย์บอล
๓.๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองที่เชื่อถือได้ว่า
ผ่านการฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิต ดนตรีไ ทย นาฏศิลป์ไ ทย สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะและกีฬาวอลเลย์บอล อย่างน้อย ๒ ปี
๓.๓.๒ ผู้สมัครต้องมีแฟ้มประวัติผลงานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านวงโยธวาทิต ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทย สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะและกีฬาวอลเลย์บอลจริง
และเข้า ร่วมประกวดแข่ ง ขัน ได้รั บรางวั ล อย่ างน้ อยระดับ เขตพื้น ที่การศึก ษาหรือระดั บ
จังหวัด
๓.๓.๔ ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
๑) ทดสอบปฏิบัติวงโยธวาทิต
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ ๑ เพลง (เพลง Cannon in D)
- สอบปฏิบัติเพลงเลือกอิสระ ๑ เพลง
- สอบบันไดเสียงไม่เกิน ๔ ชาร์ป ๔ แฟล็ต
- สอบสัมภาษณ์
๒) ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
 ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก เพลงสาธุการ เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 ซอด้วง ซออู้ จะเข้
เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 ขับร้องเพลงไทย
เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
- สอบปฏิบัติเพลงอิสระ ๑ เพลง
- สอบสัมภาษณ์
๓) ทดสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
- สอบปฏิบัตเิ พลงบังคับ ๑ เพลง (แม่บทเล็ก)
- สอบสัมภาษณ์
๔) ทดสอบปฏิบัติด้านกีฬา (วอลเลย์บอล)
- การเล่นลูก ๒ มือล่าง (Under ball)
- การเล่นลูก ๒ มือบน (Set ball)
- การตบ (Smash)
๕) ทดสอบปฏิบัติการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะบทต่างๆ ทั้งคาบาลีและภาษาไทย ดังนี้
- บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการ บทพระพุทธคุณ บทพระธรรมคุณ
บทพระสังฆคุณ บทชยสิทธิคาถา
- การกราบเบญจางคประดิษฐ์
- สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์

