
 
 

 
  
 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรยีนสตรีวัดระฆัง 
เรื่อง  การรับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

ประเภท ห้องเรียนพเิศษ Mini English Program (MEP) 
: แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์และ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์

(ระบบการรับสมัครออนไลน์) 
…………………………….. 

  ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program (MEP) เพ่ือให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2565 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนจึงกําหนดรายละเอียดการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
(MEP) : แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ดังน้ี  

 

1.  จํานวนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
1.1  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จํานวน 10 คน   
 1.1.1 คัดเลือกจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) จํานวน   6 คน 
 1.1.2 รับนักเรียนทั่วไป จํานวน   4 คน 
 1.1.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 ไม่ครบตามจํานวน ให้รับเพ่ิมจากนักเรียน 
  ข้อใดข้อหน่ึงให้เต็มจํานวนที่ประกาศรับ 
1.2  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ จํานวน 20 คน   
 1.2.1 คัดเลือกจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) จํานวน   16 คน 
 1.2.2 รับนักเรียนทั่วไป จํานวน   4 คน 
 1.2.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 ไม่ครบตามจํานวน ให้รับเพ่ิมจากนักเรียน 
  ข้อใดข้อหน่ึงให้เต็มจํานวนที่ประกาศรับ 

   -/2. วันและเวลา... 
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2.  วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
2.1  แจกเอกสารประกอบการสมัคร  วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
       ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
       และที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
2.2 วิธีการรับสมัคร 
 1)  สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
  วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร 
 2) สมัครที่โรงเรียน (เฉพาะกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้) 
  โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดให้บริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชาสุข 
  เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม  
  (Social distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2.3 วันที่รับสมคัร   วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 2.4 ขั้นตอนการรับสมัคร 
  1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th จากน้ันเลือกที่ระบบการรับสมัครออนไลน์   
   เพ่ือเข้าสู่หน้าของการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2) เลือกประเภทของการสมัครให้ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการเลือกสอบและกรอกรายละเอียด 
   ในการสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
   เรียบร้อยแล้ว 
  3)  ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันบันทึกข้อมูล 
   เพ่ือส่งข้อมูลการสมัคร 
  4) ทางโรงเรียนจะตรวจหลักฐานฉบับสําเนาที่มีการลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องจากไฟล์ 
   ที่แนบมาในระบบการรับสมัครออนไลน์ (ดูรายละเอียดหลักฐานการรับสมัครในหน้าที ่4) 
  5)  นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขที่น่ังสอบหลังจากที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
   ทําการตรวจหลักฐานผ่านระบบออนไลน์และอนุมัติการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
  6) นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือทางโรงเรียน 
   บริการแจกบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 
 2.5  การสอบคัดเลือก  วันที ่7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
      โดยนักเรียนต้องปฏิบัติดังน้ี 
      1) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามกฎของโรงเรียน สวมหนา้กากอนามัย  
      2) นักเรียนผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
       ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
      3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
       เพ่ือยืนยันตัวตน 

   -/4) การทดสอบ... 
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      4) การทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
       ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนาด 2B ปากกาและยางลบมาในวันสอบด้วย 
  ทั้งน้ี โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียนตามกําหนดการสอบโดยไม่พักคอย  
 หรือรออยู่บริเวณภายนอกโรงเรียน และนัดหมายจุดการรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน 
 2.6  วิชาที่สอบ   3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ตารางสอบห้องเรียน Mini English Program (MEP) 
: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

 

เวลา วิชาที่สอบ 
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1 คณติศาสตร์ ( 30 คะแนน) 
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2 วิทยาศาสตร์ (30 คะแนน) 
11.10-12.10 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ (40 คะแนน) 
13.00-14.00 น. สอบสัมภาษณภ์าษาอังกฤษ (20 คะแนน) 

 

 2.7  ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
   วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th  
   ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ ์
 2.8  มอบตัว   
   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.-11.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
   (นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ 
   สวมหนา้กากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน  
   ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  3.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
    หรือ กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

3.1.2  มีผลการเรียนเฉลีย่วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากว่า 2.75  
 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรยีน) ไม่ตํ่ากว่า 2.50 และ 
 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากว่า 2.50  

3.1.3 ไม่จํากัดอายุ   
3.1.4  เพศหญิง   สถานภาพโสด 
3.1.5  สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้  
3.1.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
3.1.7 ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 20,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
  (รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่โรงเรียนต้องเก็บจากนักเรียนทุกคนแล้ว) 

   -/3.2 แผนการเรียน... 
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 3.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์
  3.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
    หรือ กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 

3.2.2 มีผลการเรียนเฉลีย่วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากว่า 2.75 และ 
 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ไมตํ่่ากว่า 2.50  

3.2.3  ไม่จํากัดอายุ   
3.2.4  เพศหญิง   สถานภาพโสด 
3.2.5 สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้  
3.2.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
3.2.7 ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 20,000 บาท/คน/ภาคเรียน 
  (รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่โรงเรียนต้องเก็บจากนักเรียนทุกคนแล้ว) 

 

4.  หลักฐานการสมัคร  
  4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
  4.2 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน ใช้รูปขนาด 1 – 2 น้ิว  จํานวน 3 รูป และถ่ายมาแล้ว 
   ไม่เกิน 6 เดือน    
  4.3  หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1 : บ)  หรือ ใบรับรองกําลังศึกษาอยู่  
   ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.7) (ทั้งฉบับจริงที่มีการประทบัตราโรงเรียนพร้อมถา่ยเอกสาร 
   และลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด)   
  4.4 หลักฐานแสดงผลการเรียน  หรือ  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6)  
   ช้ัน ม.1 – ม.3 (5 ภาคเรียน) ทั้งฉบับจริงที่มีการประทับตราโรงเรียนพร้อมถ่ายเอกสารและ 
   ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 
  4.5  สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของนักเรียน (ทั้งฉบับจริง 
   พร้อมถ่ายเอกสารและลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด)   
 
5.  ข้อกําหนดการรับนักเรียนสําหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 5.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนกําหนด 
  (การสมัคร การสอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว) ตามวัน เวลาที่กําหนด 
  หากดําเนินการไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธ์ิ 
 5.2 นักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา ตามจํานวนทุนที่โรงเรียนกําหนด 
  ในแต่ละปีการศึกษา 
 5.3 โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว 
  ไม่ว่ากรณีใดๆ 

   -/ทั้งน้ี... 
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 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2565 และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2565 การดําเนินการอ่ืนใดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

 
 

(นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 

หมายเหตุ  - หากกรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมเติม กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลง 
  ตามความเหมาะสม 
 - ผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ ก่อนเข้าโรงเรียนต้องสวมหนา้กากอนามัย  
  ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
 -   ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า 
  เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเปน็โมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 


