
 
  
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนสตรีวัดระฆัง 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศกึษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

ประเภทห้องเรียนทั่วไป (ระบบการรบัสมัครออนไลน์) 
………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566  เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2566 และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
ปีการศึกษา 2566 และการดําเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนจึงกําหนดรายละเอียดรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ดังน้ี 

 

1. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป 
จํานวนนักเรียนที่รับ  200  คน  แบ่งเป็น 

1.  สอบคัดเลอืกนักเรียนความสามารถพิเศษและเง่ือนไขพิเศษ 20%  40 คน 
 1.1  นักเรียนความสามารถพิเศษ 12 คน 
 1.2  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 28 คน 
2.  สอบคัดเลอืกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป  80%              160 คน 
 2.1  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 64 คน 
 2.2  นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพ้ืนที่บรกิาร)                      96 คน 

2. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
2.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับ                  

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)   
 2.1.1 แจกเอกสารการสมัคร วันที่ 7-15 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
     ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     และที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
 

-/2.1.2 วิธีการ... 
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 2.1.2 วิธีการรับสมัคร    
  1) สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th  
                  วันที่ 11-15 มีนาคม 2566  ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟลห์ลักฐานการสมัคร 
  2) สมัครที่โรงเรียน (เฉพาะกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้) 
     โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดให้บริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชาสุข  
    เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม          
    (Social distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 2.1.3 วันที่รบัสมัคร วันที่ 11-15 มนีาคม 2566  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 2.1.4 ขั้นตอนการรับสมัคร   
  1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th จากน้ันเลือกที่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ 

   เพ่ือเข้าสู่หน้าของการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2) เลือกประเภทของการสมัครให้ตรงกับคณุสมบัติการสมัครที่ต้องการเลือกสอบและกรอก 
      รายละเอียดในการสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
   เรียบร้อยแล้ว 
  3) ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันบันทึกข้อมูล  
                เพ่ือส่งข้อมูลการสมัคร 
    4) การตรวจหลักฐาน (ดูรายละเอียดหลักฐานการรับสมคัรในหน้าที่ 8) 
       สําหรับนกัเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  ทางโรงเรียนจะตรวจหลักฐานตัวจริงที่โรงเรียน 

      สตรีวัดระฆัง โดยจะแจ้งวัน เวลาสําหรับการตรวจหลักฐานภายหลัง 
  5) นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบหลังจากที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                ทําการตรวจหลักฐานผ่านระบบออนไลน์และอนุมัติการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  6) นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือทางโรงเรียน 
             บริการแจกบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 
 2.1.5 การสอบคัดเลือก    วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
   โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

  1) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
 2) นักเรียนผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียน 
     ทุกคน  
 3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถา่ยเพ่ือยืนยันตัวตน  
   4) การทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ให้นักเรียน 
     เตรียมดินสอขนาด 2B ปากกาและยางลบมาในวันสอบด้วย 
 

-/ทั้งนี้ โรงเรียน... 
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                   ทั้งนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง มาส่งและรับนักเรียนตามกําหนดการสอบ  
 โดยไม่พักคอย หรือรออยู่บริเวณภายนอกโรงเรียน และนัดหมายจุดการรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน 

 2.1.6 วิชาที่สอบ 5 รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 

     1) ตารางสอบ 
เวลา วิชาที่สอบ 

09.00-10.30 น. ฉบับที่ 1 คณติศาสตร์ ภาษาไทย 
10.40-12.10 น. ฉบับที่ 2 วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

  2) เกณฑ์การพิจารณารับนกัเรียน  
  1. พิจารณาจากคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยตามจํานวนที่รับ  

   2. ในกรณีที่นักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากันเกินจํานวนที่รับได้ จะพิจารณาจากคะแนนสอบ 
                          ตามเกณฑ์การจัดลําดับ ดังน้ี                                                    
   2.1 พิจารณาจากคะแนนสอบรวมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นอันดับแรก 
   2.2  ในกรณขี้อ 2.1 คะแนนเท่ากัน พิจารณาจากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
           และสังคมศึกษาฯ  ตามลําดับ 
         2.3 ในกรณีขอ้ 2.2 คะแนนเท่ากัน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
      ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 2.1.7 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว  
     วันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และทางเว็บไซต์ 
       http://www.sr.ac.th (ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
   เวลา 09.00 น. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
   สวมหนา้กากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน)  
   ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสทิธิ ์
 2.1.8 มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
   (ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้มามอบตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
   เวลา 09.00 น. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
   สวมหนา้กากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน)  
   ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสทิธิ ์
2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับจากนักเรียนทัว่ประเทศ ไม่จํากัดพื้นทีบ่ริการ 
 2.2.1 แจกเอกสารการสมัคร  วันที่ 7-12 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
      ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
      และที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
 

-/2.2.2 วิธีการ... 
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 2.2.2 วิธีการรับสมัคร    
  1) สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th  
                  วันที่ 11-12 มีนาคม 2566  ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟลห์ลักฐานการสมัคร 
  2) สมัครที่โรงเรียน (เฉพาะกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้) 
     โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดให้บริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชาสุข  
    เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม          
    (Social distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 2.2.3 วันทีร่ับสมัคร   วันที ่11-12 มีนาคม 2566   
 2.2.4 ขัน้ตอนการรับสมัคร    
  1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th จากน้ันเลือกที่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ 

   เพ่ือเข้าสู่หน้าของการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2) เลือกประเภทของการสมัครให้ตรงกับคณุสมบัติการสมัครที่ต้องการเลือกสอบและกรอก 
      รายละเอียดในการสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
   เรียบร้อยแล้ว 
  3) ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันบันทึกข้อมูล  
                เพ่ือส่งข้อมูลการสมัคร 
  4) ทางโรงเรียนจะตรวจหลักฐานฉบับสําเนาที่มีการลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องจากไฟล์ที่แนบมา 
          ในระบบการรับสมัครออนไลน์  
  5) นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบหลังจากที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                ทําการตรวจหลักฐานผ่านระบบออนไลน์และอนุมัติการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  6) นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือทางโรงเรียน 
             บริการแจกบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 
           

 2.2.5 การสอบคัดเลือก   วันที่ 15 มีนาคม 2566   
  เวลา 08.30 – 09.00 น.  รายงานตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
                                                        (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ)์ 
  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
  โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

    1) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
  2) นักเรียนผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
     ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน  
  3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถา่ย 
      เพ่ือยืนยันตัวตน 
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  4) การสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ให้นักเรียนมารายงานตัว สอบภาคปฏิบัติ 
                และสอบสัมภาษณ์ ตามเวลาที่กําหนด 
   ทัง้นี ้โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียนตามกําหนดการสอบ  

 โดยไม่พักคอย หรือ รออยู่บรเิวณภายนอกโรงเรียน และนดัหมายจุดการรับนักเรียนกลบัให้ชัดเจน 
 2.2.6 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว  

 วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และทางเว็บไซต์ 
http://www.sr.ac.th (ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

  เวลา 09.00 น. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
  สวมหนา้กากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน)  
  ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสทิธิ ์
  *** นักเรยีนความสามารถพเิศษที่ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคน ต้องมาสอบวัดระดับ

ความรู้พืน้ฐานเพื่อจัดห้องเรียนคณุภาพ ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.10 น.  
  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หากไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ ์
 2.2.7 สอบข้อเขียน   วันที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

    โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
    1) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย  

  2) นักเรียนผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
     ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน  
  3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถา่ย  
                เพ่ือยืนยันตัวตน 
  4) การทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
      ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนาด 2B ปากกาและยางลบมาในวันสอบ 

         ทัง้นี ้โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครอง มาส่งและรบันักเรียนตามกําหนดการสอบ  
 โดยไม่พักคอย หรือ รออยู่บรเิวณภายนอกโรงเรียน และนดัหมายจุดการรับนักเรียนกลบัให้ชัดเจน 

 2.2.8 มอบตัว  วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
     (ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นักเรียน                

แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ 
และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน) 

    ผู้ไม่มามอบตัวในวันและเวลาท่ีกําหนด ถือว่าสละสทิธิ ์
3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
  3.1.1  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ      
   กําลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 
  3.1.2 ไม่จํากัดอายุ   

-/3.1.3 เพศหญิง... 
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  3.1.3 เพศหญิง   สถานภาพโสด 
  3.1.4  สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้  
  3.1.5 ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 3,570 บาท/คน/ภาคเรียน 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
  3.2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ 
  3.2.2  นักเรียนต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการแขวงใดแขวงหน่ึง  
   เขตพ้ืนที่บริการ  ประกอบด้วย    
   - แขวงศิริราช - แขวงบางขุนนนท์ - แขวงบ้านช่างหล่อ - แขวงบางขุนศรี    
   - แขวงอรุณอมรินทร์    - แขวงวัดอรุณ   - แขวงพระบรมมหาราชวัง   
   อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา  
  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  
  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเขยีนบันทึกข้อความรับรองการอาศัยอยู่จริงตามแบบฟอร์ม 
             ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
   กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
   พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการ 
  พิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือ 
  เจ้าของบ้านเขียนบันทึกข้อความรับรองการอาศัยอยู่จริงตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  3.2.3 กรณีนักเรียนมีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการ            

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 3.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย  
               ทัศนศิลป์  สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและกีฬา 
  3.3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองที่เช่ือถือได้ว่า 
   ผ่านการฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ทัศนศิลป์  สวดมนต์สรรเสริญ 
   พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและกีฬา อย่างน้อย 2 ปี 
  3.3.2  ผู้สมัครต้องมีแฟ้มประวัติผลงานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านวงโยธวาทิต  
   ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ไทย ทัศนศิลป์  สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและ 
   กีฬา  
  3.3.3  ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ 
   1)  ทดสอบปฏิบัติวงโยธวาทิต  
     -  สอบปฏิบัติเพลงเลือกอิสระ 1 เพลง 
     -  สอบบันไดเสียง C Major / F Major 
     -  สอบสัมภาษณ์ 
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        2)  ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย 
     -  สอบปฏิบัติเพลงบังคับ 

   ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  เพลงแขกบรเทศ 2 ช้ัน 
   ซอด้วง ซออู้  จะเข้  ขิม  เพลงแขกบรเทศ 2 ช้ัน 
   ขับร้องเพลงไทย  เพลงแขกบรเทศ 2 ช้ัน 

     -  สอบปฏิบัติเพลงอิสระ 1 เพลง 
     -  สอบสัมภาษณ์ 
    3)  ทดสอบปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
     -  สอบปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง (แม่บทเล็ก) 
     -  สอบนาฏยศัพท์  และภาษาท่า 
     -  สอบสัมภาษณ์ 
    4)  ทดสอบปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ 
     -  สอบปฏิบัติการวาดภาพระบายสี สามารถเลือกใช้สีโปสเตอร์ หรือ สีนํ้า  ตามความถนัด 
          (ผู้เข้าทดสอบต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ยกเว้น กระดาษท่ีทางโรงเรียนจัดเตรียมให้) 
     -  สอบสัมภาษณ์ 
    5)  ทดสอบปฏิบัติด้านกีฬา (ตามประเภทกีฬาที่นักเรียนสมัคร) 
    6)  ทดสอบปฏิบัติการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะบทต่าง ๆ ทั้งคํา-   
     บาลีและภาษาไทย ดังน้ี 
     -  บทบูชาพระรัตนตรัย  บทนมสัการ  บทพระพุทธคุณ  บทพระธรรมคุณ                
      บทพระสังฆคุณ  บทชยสิทธิคาถา 
     -  การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 
     -  สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทสวดมนต์ 

3.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
  3.4.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมีเง่ือนไข 
   และข้อตกลงรว่มกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
  3.4.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  3.4.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ 
   ดูแลเป็นพิเศษ 
  3.4.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  3.4.5  นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการกองทัพเรือหรือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช  
    ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
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4.  หลักฐานการรับสมัคร 
 สําหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนเง่ือนไขพิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์  ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน ขนาด 1-1.5 น้ิว  จํานวน 1 รูป  
  และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
 4.3 หลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป) หรือ ใบรับรองกําลัง 
  ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7) (ทั้งฉบับจริงและถ่ายสําเนาพร้อมลงช่ือรับรอง 
   สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ)   
 4.4  สําเนาทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของนักเรียนและบิดา มารดา  
  หรือ ผู้ปกครอง (ทั้งฉบับจริงและถ่ายสําเนาพร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ) 
 4.5  แฟ้มสะสมผลงานความสามารถพิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครด้านความสามารถพิเศษ  
  ให้นํามายื่นในวันสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่โรงเรียนกําหนด) 
5. ข้อกําหนดการรับนักเรียนสําหรับห้องเรียนทั่วไป 
       5.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องดําเนินการตามข้ันตอนที่โรงเรียนกําหนด  
                    (การสมัคร การสอบ การคัดเลือก การรายงานตัว และมอบตัว) ตามวัน เวลาที่กําหนด  
                    หากดําเนินการไม่ครบขั้นตอนถือว่าสละสิทธิ ์ 
         5.2 โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกประเภทหลังจากนักเรียนมอบตัวแล้ว 
                   ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน แนวปฏิบัติการรับสมัคร                 
เข้าเรียน การจับฉลาก การรายงานตัวและมอบตัว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ปีการศึกษา 2566 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2566 กรณีที่เกิดปัญหาในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พิจารณาตัดสินปัญหา เพ่ือให้การรับนักเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 
 
              ว่าที่ร้อยตรี 

(เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
หมายเหตุ  - หากกรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมเติม กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลง 
  ตามความเหมาะสม 

-/- ผู้มาติดต่อ... 
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 - ผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ ก่อนเข้าโรงเรียนต้องสวมหนา้กากอนามัย  
  ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน 
 -   ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่า 
  เอกสารหลักฐานที่ได้รับเป็นเท็จ ใหถ้ือว่าเปน็โมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 
 - ปพ.1:ป และปพ.7 นักเรียนติดต่อขอได้ที่โรงเรียนของนักเรียนที่กําลงัศึกษาอยู่ 
 - นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการนักเรียนจะไดร้ับสิทธิ์ 2 สิทธิ ์คือ  สิทธ์ิสอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่ 
  บริการและสิทธ์ิสอบคัดเลือกทั่วไป 
 - นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการนักเรียนจะได้รับสิทธิ์ 1 สทิธิ ์คือ สิทธ์ิสอบคัดเลือกทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนสตรวัีดระฆัง   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1      .  
ที่                                                     .วันที่          มีนาคม  2566                                . 
เรื่อง   ขอยืนยันว่านักเรียนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและได้อาศัยอยู่จริง                                               . 
 

 

เรียน   ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ด้วย  เด็กหญิง  (ช่ือ-นามสกุลนักเรียน)            ประสงค์จะสมัคร
เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว          ในฐานะเจ้าบ้าน  ขอรับรองว่า
เด็กหญิง  (ช่ือ-นามสกุลนักเรียน)                    มี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของ
ข้าพเจ้าและได้อาศัยอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าจริงตามข้อกําหนดการรับสมัครนักเรียนประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ
และได้แนบสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองมาพร้อมกับบันทึกข้อความฉบับน้ี  
หากทางโรงเรียนสตรีวัดระฆังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วพบว่า  นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านของ
ข้าพเจ้าจริงตามที่กล่าวมา  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางโรงเรียนเปลี่ยนสิทธิ์ในการสมัครของนักเรียนจากประเภท
ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ (ทั่วไป) แทน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ........................................................... 
      (..........................................................) 

                                   เจ้าบ้าน 
 
 

ลงช่ือ...........................................................รับทราบ 
      (..........................................................) 

                                    นักเรียน 
 
 

ลงช่ือ...........................................................รับทราบ 
      (..........................................................) 

                                   ผู้ปกครอง 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการรับนักเรียน 
  เพ่ือโปรดทราบ 
  ........................................................................................... 
 
ลงช่ือ ว่าที่ร้อยตรี......................................................... 

                    (เฉลมิรัฐ  ต่ิงอ่วม) 
           ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
  ทราบ 
  ........................................................................................... 

 
ลงช่ือ................................................................ 
            (พลเรือเอกเชษฐา  ใจเปี่ยม) 

         ประธานกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ 
และเจ้าบ้านไม่ใช่บิดามารดา 



คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
 

1. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่บิดา มารดาเป็นเจ้าบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 
(ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 

2. นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เจ้าบ้านไม่ใช่บิดา มารดา แต่อาศัยและเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ใน 
เขตพื้นที่บริการจริง อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 
***  ให้เจ้าบ้านบันทึกรับรองการอาศัยอยู่จริงของนักเรียนตามแบบฟอร์มของทาง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  และแนบสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านพร้อมลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง *** 
 
 

เขตพื้นท่ีบรกิารของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  มีดังต่อไปนี้ 
 

เขตบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ 
แขวงบางขุนศรี 
แขวงบ้านช่างหล่อ 
แขวงศิริราช 
แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ 
เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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