เรื่อง

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม ตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญ ญัติการศึก ษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อ งการปฏิ รูป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
ของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง กระจายอ านาจการบริ ห ารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึก ษาธิก าร นโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน แนวปฏิบั ติ ของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรั บ นั ก เรี ย น สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต ๑ ปี การศึก ษา ๒๕๖๑ และความต้อ งการ
ของประชาชน ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การรั บ นั กเรี ยนปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงกาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้
๑. พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มีพื้นที่บริการจานวน ๓ เขต ๗ แขวง ดังนี้
๑.๑ เขตบางกอกน้อย
- แขวงบางขุนนนท์
- แขวงบางขุนศรี
- แขวงบ้านช่างหล่อ
- แขวงศิริราช
- แขวงอรุณอมรินทร์
๑.๒ เขตบางกอกใหญ่

๒
- แขวงวัดอรุณ
๑.๓ เขตพระนคร
- แขวงพระบรมมหาราชวัง

๒. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับ ๘ ห้องเรียน จานวน ๓๐๒ คน
โดยแบ่งเป็นประเภท และกาหนดสัดส่วนการรับ ดังนี้
๒.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)
จานวน ๗๒ คน
๒.๒ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
จานวน ๓๐ คน
๒.๓ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจากการสอบคัดเลือก
จานวน ๖๔ คน
๒.๔ นักเรียนทั่วไปจากการสอบคัดเลือก
จานวน ๙๖ คน
๒.๕ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต
จานวน ๓ คน
๒.๖ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
จานวน ๒ คน
๒.๗ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
จานวน ๓ คน
๒.๘ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล
จานวน ๒ คน
๒.๙ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จานวน ๓๐ คน
๒.๙.๑ นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
๒.๙.๒ นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
๒.๙.๓ นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
๒.๙.๔ นักเรียนที่เป็นบุ ตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ ดูแล
เป็นพิเศษ
๒.๙.๕ นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
๒.๙.๖ นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
๒.๙.๗ นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
๓.๑ นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษ Mini English
Program (MEP)
แจกใบสมัคร วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
รับสมัคร
วันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๓
วิชาที่สอบ ๓ รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ประกาศผล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียน
นอกเขตพื้นที่บริการ) สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET ป.๖
แจกใบสมัคร วันที่ ๑ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
วิชาที่สอบ ๕ รายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับจากนักเรียนทั่วประเทศ ไม่จากัดพื้นที่บริการ
แจกใบสมัคร วันที่ ๑ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
รับสมัคร
วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (สัมภาษณ์ ปฏิบัติจริง)
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(ผู้ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์)
มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้

๔
๔.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กาลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔.๑.๒ ไม่จากัดอายุ
๔.๑.๓ เพศหญิง สถานภาพโสด
๔.๑.๔ สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๔.๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครครบทุกข้อ
๔.๒.๒ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการแขวงใดแขวงหนึ่ง ในเขตพื้นที่
บริการและมีเจ้าบ้านเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา หรือ ยาย (ตามกฎหมาย) คนใดคนหนึ่ง เป็นเวลา
ไม่ต่ากว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และกีฬา
วอลเลย์บอล
๔.๓.๑ เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔.๓.๒ มีเกรดเฉลี่ย ๒.๐ ขึ้นไป หากโรงเรียนใดคิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ นักเรียนต้องมีคะแนน
๖๐ % ขึ้นไป (ใช้เกรดเฉลี่ย ป.๕ โดยต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัคร)
๔.๓.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองที่เชื่อถือได้ว่า
ผ่านการฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและกีฬาวอลเลย์บอลอย่างน้อย ๒ ปี
๔.๓.๔ ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี แ ฟ้ ม ประวั ติ ผ ลงานที่ แ สดงว่ า มี ค วามสามารถพิ เศษทางด้ า นวงโยธวาทิ ต
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและกีฬาวอลเลย์บอลจริง และเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวั ล
อย่างน้อยระดับจังหวัด หรือ เขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓.๕ ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
๑) ทดสอบปฏิบัติวงโยธวาทิต
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ ๑ เพลง เพลง Cannon in D
- สอบปฏิบัติเพลงเลือกอิสระ ๑ เพลง
- สอบสัมภาษณ์

๕
๒) ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย
- สอบปฏิบัติเพลงบังคับ
 ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก
เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 ซอด้วง ซออู้ จะเข้
เพลงแขกบรเทศ สองชั้น
 ขับร้องเพลงไทย
เพลงแขกบรเทศ สองชัน้
- สอบปฏิบัติเพลงอิสระ ๑ เพลง
- สอบสัมภาษณ์
๓) ทดสอบปฏิบัตินาฏศิลป์
- สอบเพลงแม่บทเล็ก
- สอบสัมภาษณ์
๔) ทดสอบปฏิบัติด้านกีฬา (วอลเลย์บอล)
- การเล่นลูก ๒ มือล่าง (Under ball)
- การเล่นลูก ๒ มือบน (Set ball)
- การตบ (Smash)
๕. หลักฐานการรับสมัคร
๕.๑ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)
๕.๑.๑ ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย
๕.๑.๒ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ใช้รูปขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๑.๓ หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับจริง หรือสาเนาใบ ป.๐๕ ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันรับสมัคร
๕.๑.๔ ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ป.๕ ได้ผลการเรียน ๒.๕๐ ขึ้นไป
(ทั้งฉบับจริงและสาเนา)
๕.๒ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
๕.๒.๑ ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย
๕.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ใช้รูปขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๒.๓ หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับจริง หรือสาเนาใบ ป.๐๕ ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันรับสมัคร
๕.๒.๔ ผลการเรี ย นวิช าภาษาอั งกฤษ ชั้น ป.๔–ป.๕ ได้ผ ลการเรียน ๒.๗๕ ขึ้ น ไป (ทั้ งฉบั บ จริง
และสาเนา)

๖
๕.๓ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
๕.๓.๑ ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย
๕.๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ใช้รูปขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป และถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๓.๓ ทะเบี ย นบ้ านฉบั บ ถ่ า ยส าเนาที่ ล งชื่ อ รับ รอง และน าทะเบี ย นบ้ า นฉบั บ จริงมาแสดงต่ อ
เจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
๕.๓.๔ หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับจริง หรือสาเนาใบ ป.๐๕ ที่ลงชื่อรับรอง และเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันรับสมัคร
๕.๓.๕ หลักฐานการรับรองผล O-NET จากโรงเรียนเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ )
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

