ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
……………………………..
ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ต่อไปอีก 1 เดือน จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงปรับปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ในการนี้เพื่อให้
การดําเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสตรีวัดระฆังขอแจ้งรายละเอียดการดําเนินการ
รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
จํานวนนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสัดส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด จํานวน 62 คน แบ่งเป็น
1. ประเภทความสามารถพิเศษ
จํานวน 5 คน
2. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
จํานวน 9 คน
3. ประเภทสอบคัดเลือก
จํานวน 48 คน
3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จํานวน 9 คน
จํานวน 11 คน
3.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
3.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
จํานวน 8 คน
3.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา
จํานวน 20 คน
2. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
2.1 นักเรียนสมัครสอบคัดเลือก
แจกเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
และที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
รับสมัคร
นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครและแนบหลักฐานในเว็บไซต์ www.sr.ac.th ได้ตั้งแต่
วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

-2การตรวจหลักฐาน

นักเรียนหรือผูป้ กครองยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง (นักเรียน
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน ผู้ปกครองแต่งกายด้วย
ชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน) ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน เวลาและลําดับที่ในการ
ยื่นหลักฐานประกอบการสมัครในภายหลังที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
การคัดเลือก คิดจากคะแนนสอบคัดเลือก ร้อยละ 70 รวมกับคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 30
สอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย
ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ผู้ปกครองที่มาส่ง
นักเรียนเข้าสอบให้รออยู่ภายนอกโรงเรียน การทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนาด 2B และ
ยางลบมาในวันสอบด้วย)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1 วิทยาศาสตร์
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์
11.00-12.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากัน กําหนดเกณฑ์การจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นอันดับแรก
2. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เป็นอันดับถัดมา
3. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเป็นอันดับถัดมา
4. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O-NET
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1 ภาษาอังกฤษ
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์
11.00-12.00 น. ฉบับที่ 3 สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากัน กําหนดเกณฑ์การจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก

-32. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาฯ เป็นอันดับถัดมา
3. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O-NET
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1 สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย
10.00-11.30 น. ฉบับที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากัน กําหนดเกณฑ์การจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก
2. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
และสังคมศึกษาฯ เป็นอันดับถัดมา
3. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O-NET
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1 ภาษาอังกฤษ
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11.00-12.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาไทย
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนสอบรวมเท่ากัน กําหนดเกณฑ์การจัดลําดับ ดังนี้
1. พิจารณานักเรียนที่มีผลการสอบวิชาสังคมศึกษาฯ และภาษาไทยเป็นอันดับแรก
2. ถ้าคะแนนยังเท่ากัน พิจารณาผลการสอบคะแนนรวม O-NET
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และที่เว็บไซต์
www.sr.ac.th (ผู้ทสี่ อบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและรับเอกสาร
มอบตัว ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เวลา 09.00 น.)
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน ผู้ปกครอง
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน) ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน เวลาและ
ลําดับที่ในการรายงานตัวและมอบตัวในภายหลังที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์)

-42.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
แจกเอกสารประกอบการสมัคร

วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
และที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
รับสมัคร
นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครและแนบหลักฐานในเว็บไซต์ www.sr.ac.th ได้ตั้งแต่
วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
การตรวจหลักฐาน นักเรียนหรือผูป้ กครองยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง (นักเรียน
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน ผู้ปกครองแต่งกายด้วย
ชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อน
เข้าโรงเรียนทุกคน) ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน เวลาและลําดับที่ในการยื่นหลักฐาน
ประกอบการสมัครในภายหลังที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
สอบคัดเลือก วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
ถูกต้องตามกฎของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบให้รออยู่ภายนอกโรงเรียน)
08.30 – 09.00 น. รายงานตัว (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติจริง
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ
ที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th (ผูท้ ี่สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและ
รับเอกสารมอบตัว ณ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เวลา 09.00 น.)
สอบข้อเขียน วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย
ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ผู้ปกครองที่มาส่ง
นักเรียนเข้าสอบให้รออยู่ภายนอกโรงเรียน การทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนาด 2B และ
ยางลบมาในวันสอบด้วย)
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน ผู้ปกครอง
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน) ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน เวลาและ
ลําดับที่ในการรายงานตัวและมอบตัวในภายหลังที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์)

-53. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
3.1.2 ไม่จํากัดอายุ
3.1.3 เพศหญิง สถานภาพโสด
3.1.4 สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้
3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและทัศนศิลป์
3.2.1 เป็นผู้มคี วามประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองที่เชื่อถือได้ว่าผ่าน
การฝึกปฏิบัติดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและทัศนศิลป์อย่างน้อย 2 ปี
3.2.2 ผูส้ มัครต้องมีแฟ้มประวัติผลงานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
และทัศนศิลป์จริง และเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือจังหวัด
3.2.3 ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ (นักเรียนที่ผา่ นการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ จะได้
เข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนตามดุลยพินจิ ของโรงเรียน)
1) ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
 ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ระนาดเอก ระนาดทุ้ม เพลงอาหนูสามชั้น
 ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม เพลงต้นเพลงฉิ่งสามชั้น
 ขับร้องเพลงไทย เพลงเขมรพวงสองชั้น (เนื้อเพลงเถา)
- สอบปฏิบัติเพลงอิสระ 1 เพลง
- สอบสัมภาษณ์
2) ทดสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง (แม่บทเล็ก)
- สอบเพลงเลือกเสรี 1 เพลง
- สอบสัมภาษณ์
3) ทดสอบปฏิบัติด้านทัศนศิลป์
- สอบปฏิบัติการวาดภาพระบายสี สามารถเลือกใช้สีโปสเตอร์ หรือ สีน้ํา ตามความถนัด
(ผู้เข้าทดสอบต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ยกเว้นกระดาษที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้)
- สอบสัมภาษณ์
3.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
3.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
3.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

-63.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ
3.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(นักเรียนที่ผา่ นการคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษจะได้เข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนตามดุลยพินจิ ของโรงเรียน)
4. หลักฐานการรับสมัคร
นักเรียนทั่วไป นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.sr.ac.th
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป และ ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน
4.3 หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1:บ) หรือ ใบรับรองกําลัง
ศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
(ทั้งฉบับจริงและถ่ายสําเนาพร้อมลงชื่อรับรอง จํานวน 1 ฉบับ)
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของนักเรียนและบิดา มารดา
หรือ ผู้ปกครอง (ทั้งฉบับจริงและถ่ายสําเนาพร้อมลงชื่อรับรองอย่างละ 1 ฉบับ)
4.5 หลักฐานแสดงผลการสอบ O-NET (ทั้งฉบับจริงและถ่ายสําเนาพร้อมลงชื่อรับรอง จํานวน 1 ฉบับ)
4.6 แฟ้มสะสมผลงานความสามารถพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครด้านความสามารถพิเศษ
ให้นํามายื่นในวันตรวจหลักฐานตามวันและเวลาที่โรงเรียนกําหนด)
ทั ้ง นี ้ใ ห้เ ป็น ไปตามนโยบายและแนวปฏิบ ัต ิก ารรับ นัก เรีย น สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายประจักษ์ ประจิมทิศ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หมายเหตุ - หากกรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสม
- ผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ ก่อนเข้าโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
- ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
- ปพ.1:บ และปพ.7 นักเรียนติดต่อขอได้ที่โรงเรียนของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่

