ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒
…………………………….

๑. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หองเรียนปกติ
จํานวนนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามสัดสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด จํานวน ๗๓ คน แบงเปน
๑. ประเภทความสามารถพิเศษ
จํานวน ๗ คน
๒. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
จํานวน ๗ คน
๓. ประเภทสอบคัดเลือก
จํานวน ๕๙ คน
๓.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
จํานวน ๑๖ คน
๓.๒ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร
จํานวน ๑๒ คน
๓.๓ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
จํานวน ๕ คน
๓.๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
จํานวน ๑๒ คน
๓.๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
จํานวน ๑๔ คน
๒. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
๒.๑ นักเรียนสมัครสอบคัดเลือก
แจกใบสมัคร วันที่ ๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
รับสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๓, ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
การคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก รอยละ ๗๐ รวมกับคะแนนสอบ O-NET รอยละ ๓๐
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฉบับที่ ๑ วิทยาศาสตร
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร
๑๑.๑๐-๑๒.๑๐ น. ฉบับที่ ๓ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเทากัน กําหนดเกณฑการจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเปนอันดับแรก
2. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ เปนอันดับถัดมา
3. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเปนอันดับถัดมา
4. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O – net

หนา ๒
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฉบับที่ ๑ ภาษาอังกฤษ
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฉบับที่ ๒ คณิตศาสตร
๑๑.๑๐-๑๒.๑๐ น. ฉบับที่ ๓ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเทากัน กําหนดเกณฑการจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก
2. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาฯ เปนอันดับถัดมา
3. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O – net
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฉบับที่ ๑ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
๑๐.๑๐-๑๑.๔๐ น. ฉบับที่ ๒ ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเทากัน กําหนดเกณฑการจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก
2. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาฯ เปนอันดับถัดมา
3. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O – net
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ฉบับที่ ๑ ภาษาอังกฤษ
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฉบับที่ ๒ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑.๑๐-๑๒.๑๐ น. ฉบับที่ ๓ ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเทากัน กําหนดเกณฑการจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาสังคมศึกษาฯ และ ภาษาไทยเปนอันดับแรก
2. ถาคะแนนยังเทากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O – net
ประกาศผลและรายงานตัว
มอบตัว

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผูไมมารายงานตัวในวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๒.๒ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
แจกใบสมัคร วันที่ ๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

หนา ๓
รับสมัคร

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ไมเวนวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (สัมภาษณ ปฏิบัติจริง)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ( รายงานตัว ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.)
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผูไมมารายงานตัวในวันและเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์)
สอบขอเขียน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)
ผูที่สอบไดทุกคนตองเขาสอบขอเขียนเพื่อจัดหองเรียน ถาไมมาถือวาสละสิทธิ์
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑ คุณสมบัติของผูสมัคร
๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาหรือ
กําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเทา
๓.๑.๒ ไมจํากัดอายุ แตงกายดวยชุดนักเรียนถูกตองตามกฎของโรงเรียนมาสมัครดวยตนเอง
๓.๑.๓ เพศหญิง สถานภาพโสด
๓.๑.๔ สุภาพเรียบรอย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับโรงเรียนสตรีวัดระฆังได
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครที่มีความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
๓.๒.๑ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีสุขภาพแข็งแรง และตองมีครูหรือผูรับรองที่เชื่อถือไดวาผาน
การฝกปฏิบัติวงโยธวาทิต ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย อยางนอย ๒ ป
๓.๒.๒ ผูสมัครตองมีแฟมประวัติผลงานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษทางดานวงโยธวาทิต ดนตรีไทย
และนาฏศิลปไทย จริง และเขารวมประกวดแขงขันไดรับรางวัลอยางนอยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือจังหวัด
๓.๒.๓ ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ (นักเรียนที่ผานการคัดเลือกดานความสามารถพิเศษ
จะไดเขาศึกษาตอในแผนการเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน)
๑) ทดสอบปฏิบัติวงโยธวาทิต
- สอบปฏิบัติเพลงเลือกอิสระ ๑ เพลง
- สอบบันไดเสียงไมเกิน ๔ ชารป ๔ แฟล็ต
- สอบทักษะการอานโนตสากล
- สอบสัมภาษณ
๒) ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
 ฆองวงใหญ ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงเล็ก เพลงสาธุการ
 ซอดวง ซออู จะเข
เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 ขับรองเพลงไทย
เพลงลาวดวงเดือน สองชั้น
- สอบปฏิบัติเพลงอิสระ ๑ เพลง
- สอบสัมภาษณ

