
 
 

  
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2565  

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

         ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
เปิดรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ปีกำรศึกษำ 2565  เพื่อให้กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เรื่อง 
นโยบำยและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                       
ปีกำรศึกษำ 2565 และประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 เรื่อง 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
ปีกำรศึกษำ 2565 และกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565  โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  โรงเรียนจึงก ำหนดรำยละเอียดกำรรับนักเรียน
เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป ดังนี้ 

 

1.  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
 จ ำนวนนักเรียนท่ัวไปท่ีจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ตำมสัดส่วนท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 ก ำหนด  จ ำนวน 30 คน  แบ่งเป็น 
 1.1 ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ จ ำนวน    6   คน 
 1.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  จ ำนวน    8   คน 
 1.3 ประเภทสอบคัดเลือก จ ำนวน   16   คน
   1.3.1  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์   จ ำนวน   10   คน 
   1.3.2  แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - คณิตศำสตร์  จ ำนวน    6    คน 
2. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
    2.1 นักเรียนสมัครสอบคัดเลือก 

 2.1.1 แจกเอกสารการสมัคร  วันท่ี วันท่ี 5-13 มีนำคม 2565  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
      ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
      และท่ีเว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
 

-/2.1.2 วิธีการ… 
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 2.1.2 วิธีการรับสมัคร    
  1) สมัครผ่ำนระบบกำรรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th  
                  วันท่ี 9-13 มีนำคม 2565 ผู้สมัครกรอกข้อมูลกำรสมัครและแนบไฟล์หลักฐำนกำรสมัคร 
  2) สมัครท่ีโรงเรียน (เฉพำะกรณีท่ีนักเรียนไม่สำมำรถสมัครผ่ำนระบบกำรรับสมัครออนไลน์ได้) 
     โรงเรียนสตรีวัดระฆงัเปิดให้บริกำรกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชำสุข  
     เวลำ 08.30 น. -16.30 น. โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม          
    (Social distancing) เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
     ตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงเครง่ครัด         
 2.1.3 วันที่รับสมัคร วันท่ี 9-13 มีนำคม 2565 
 2.1.4 ขั้นตอนการรับสมัคร   
  1) เข้ำไปท่ีเว็บไซต์ http://www.sr.ac.th จำกนั้นเลือกท่ี ระบบกำรรับสมัครออนไลน์ 

   เพื่อเข้ำสู่หน้ำของกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
  2) เลือกประเภทของกำรสมัครให้ตรงกับคุณสมบัติกำรสมัครท่ีต้องกำรเลือกสอบและกรอก 
      รำยละเอียดในกำรสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมแนบไฟล์หลักฐำนท่ีลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   เรียบร้อยแล้ว 
  3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันบันทึกข้อมูล  
                เพื่อส่งข้อมูลกำรสมัคร 
  4) ทำงโรงเรียนจะตรวจหลักฐำนฉบับส ำเนำท่ีมีกำรลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องจำกไฟล์ท่ีแนบมำ 
          ในระบบกำรรับสมัครออนไลน์  (ดูรำยละเอียดหลักฐำนกำรรับสมัครในหน้ำท่ี 7) 
  5) นักเรียนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขท่ีนั่งสอบหลังจำกท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                ท ำกำรตรวจหลักฐำนผ่ำนระบบออนไลน์และอนุมัติกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  6) นักเรียนสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือทำงโรงเรียน 
             บริกำรแจกบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 
 2.1.5 การสอบคัดเลือก    วันท่ี 27  มีนำคม 2565 เวลำ 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
   โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
 2) นักเรียนผ่ำนจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำโรงเรียน 
     ทุกคน  
 3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ่ำยเพื่อยืนยันตัวตน  
  4) กำรทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของโรงเรียน ให้นักเรียน 
     เตรียมดินสอขนำด 2B ปำกกำและยำงลบมำในวันสอบด้วย 
 

-/ทั้งนี้ โรงเรียน… 
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                   ทั้งนี้ โรงเรียนขอควำมร่วมมือผู้ปกครอง มำส่งและรับนักเรียนตำมก ำหนดกำรสอบ  
 โดยไม่พักคอย หรือรออยู่บริเวณภำยนอกโรงเรียน และนัดหมำยจุดกำรรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน 

 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
เวลา วิชาที่สอบ 

09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1  วิทยำศำสตร์ 
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2  คณิตศำสตร์ 
11.10-12.10 น. ฉบับที่ 3  ภำษำอังกฤษ  สังคมศึกษำฯ  ภำษำไทย 

 

 เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน  
1. พิจำรณำจำกคะแนนสอบรวมทุกรำยวิชำ โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยตำมจ ำนวนท่ีรับ  

 2.  ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ำกันเกินจ ำนวนท่ีรับได้ จะพิจำรณำจำกคะแนนสอบตำมเกณฑ์ 
กำรจัดล ำดับ ดังนี้ 
     2.1 พิจำรณำจำกคะแนนสอบรวมวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์เป็นอันดับแรก 
                  2.2 ในกรณีข้อ 2.1 คะแนนเท่ำกัน พิจำรณำจำกคะแนนสอบวิชำภำษำอังกฤษ ภำษำไทย  
        และสังคมศึกษำฯ  ตำมล ำดับ          
   2.3 ในกรณีข้อ 2.2 คะแนนเท่ำกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรรับนักเรียน 

ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

เวลา วิชาที่สอบ 
09.00-10.00 น. ฉบับที่ 1  ภำษำอังกฤษ 
10.00-11.00 น. ฉบับที่ 2  คณิตศำสตร์ 
11.10-12.10 น. ฉบับที่ 3  สังคมศึกษำฯ  ภำษำไทย 

 

 เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน  
1. พิจำรณำจำกคะแนนสอบรวมทุกรำยวิชำ โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยตำมจ ำนวนท่ีรับ  

 2.  ในกรณีท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ำกันเกินจ ำนวนท่ีรับได้ จะพิจำรณำจำกคะแนนสอบตำมเกณฑ์ 
กำรจัดล ำดับ ดังนี้ 
 2.1 พิจำรณำจำกคะแนนสอบรวมวิชำภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตรเ์ป็นอันดับแรก 
 2.2 ในกรณีข้อ 2.1 คะแนนเท่ำกัน พิจำรณำจำกคะแนนสอบวิชำภำษำไทย 
   และสังคมศึกษำฯ  ตำมล ำดับ    
 2.3 ในกรณีข้อ 2.2 คะแนนเท่ำกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
                     ของโรงเรียนสตรีวัดระฆงั 
 

-/2.1.6 ประกาศ… 
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          2.1.6 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
   วันท่ี 31 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และทำงเว็บไซต์     
              http://www.sr.ac.th   (ผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำรำยงำนตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
    นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
   ตรวจวัดอุณหภูมิและล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน) 
   ผูไ้ม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 2.1.7 มอบตัว วันท่ี 3 เมษำยน  2565 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
     (ผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำมอบตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
    นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
   ตรวจวัดอุณหภูมิและล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน) 
   ผูไ้ม่มามอบตัวในวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
    

 2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 2.2.1 แจกเอกสารการสมัคร  วันท่ี 5-10 มีนำคม 2565  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
      ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
      และท่ีเว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
 2.2.2 วิธีการรับสมัคร    
  1) สมัครผ่ำนระบบกำรรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.sr.ac.th  
                  วันท่ี 9-10 มีนำคม 2565  ผู้สมัครกรอกข้อมูลกำรสมัครและแนบไฟล์หลักฐำนกำรสมัคร 
  2) สมัครท่ีโรงเรียน (เฉพำะกรณีท่ีนักเรียนไม่สำมำรถสมัครผ่ำนระบบกำรรับสมัครออนไลน์ได้) 
     โรงเรียนสตรีวัดระฆงัเปิดให้บริกำรกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชำสุข  
    เวลำ 08.30 น. -16.30 น. โดยผู้สมคัรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม          
    (Social distancing)เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
     ตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงเครง่ครัด 
 2.2.3 วันที่รับสมัคร   วันท่ี 9-10 มีนำคม 2565   
 2.2.4 ข้ันตอนการรับสมัคร    
  1) เข้ำไปท่ีเว็บไซต์ http://www.sr.ac.th จำกนั้นเลือกท่ี ระบบกำรรับสมัครออนไลน์ 

   เพื่อเข้ำสู่หน้ำของกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
  2) เลือกประเภทของกำรสมัครให้ตรงกับคุณสมบัติกำรสมัครท่ีต้องกำรเลือกสอบและกรอก 
      รำยละเอียดในกำรสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องพร้อมแนบไฟล์หลักฐำนท่ีลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   เรียบร้อยแล้ว 
  3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและกดยืนยันบันทึกข้อมูล  
                เพื่อส่งข้อมูลกำรสมัคร 
 

-/4) ทำงโรงเรียน... 
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  4) ทำงโรงเรียนจะตรวจหลักฐำนฉบับส ำเนำท่ีมีกำรลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องจำกไฟล์ท่ีแนบมำ 
          ในระบบกำรรับสมัครออนไลน์  (ดูรำยละเอียดหลักฐำนกำรรับสมัครในหน้ำท่ี 7) 
  5) นักเรียนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขท่ีนั่งสอบหลังจำกท่ีโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                ท ำกำรตรวจหลักฐำนผ่ำนระบบออนไลน์และอนุมัติกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  6) นักเรียนสำมำรถพิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือทำงโรงเรียน 
             บริกำรแจกบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบให้กับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก 
           

 2.2.5 การสอบคัดเลือก   วันท่ี 23 มีนำคม  2565   
  เวลำ 08.30 – 09.00 น.  รำยงำนตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
                                                        (ผู้ไม่มำรำยงำนตัวในวันและเวลำดังกล่ำว ถือว่าสละสิทธิ์) 
  เวลำ 09.00 – 12.00 น.  สอบภำคปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์  
  โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

    1) นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย 
  2) นักเรียนผ่ำนจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
     ก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน  
  3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ่ำย 
      เพื่อยืนยันตัวตน 
  4) กำรสอบภำคปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์ ให้นักเรียนมำรำยงำนตัว สอบภำคปฏิบัติ 
                และสอบสัมภำษณ์ ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
   ทั้งนี้ โรงเรียนขอควำมร่วมมือผู้ปกครองมำส่งและรับนักเรียนตำมก ำหนดกำรสอบ  

 โดยไม่พักคอย หรือ รออยู่บริเวณภำยนอกโรงเรียน และนัดหมำยจุดกำรรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน 
 2.2.6 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว  
    วันท่ี 24 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และทำงเว็บไซต์ 

http://www.sr.ac.th 

  *** นักเรียนความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคน ต้องมาสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานเพือ่จัดห้องเรียนคุณภาพ ในวันที ่27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.10 น.  

  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หากไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ์ 

 2.2.7 สอบข้อเขียน   วันท่ี 27 มีนำคม 2565 เวลำ 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆงั 
    โดยนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    1) นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัย  

  2) นักเรียนผ่ำนจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
     ก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน  

 
          -/3) นักเรียน… 
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  3) นักเรียนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรนักเรียนท่ีมีรูปถ่ำย  
                เพื่อยืนยันตัวตน 
  4) กำรทดสอบข้อเขียนใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของโรงเรียน  
      ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนำด 2B และยำงลบมำในวันสอบ 

         ทั้งนี้ โรงเรียนขอควำมร่วมมือผู้ปกครอง มำส่งและรับนักเรียนตำมก ำหนดกำรสอบ  
 โดยไม่พักคอย หรือ รออยู่บริเวณภำยนอกโรงเรียน และนัดหมำยจุดกำรรับนักเรียนกลับให้ชัดเจน 
 

 2.2.8 มอบตัว  วันท่ี 3 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00-16.30 น.  
    (ผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำมอบตัว ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นกัเรียนแต่งกำยด้วยชุด

นักเรียนถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน  สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้ำงมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน) ผูไ้ม่มามอบตัวในวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 3.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  3.1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำหรือ 
           ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2564 หรือเทียบเท่ำ 
  3.1.2 ไม่จ ำกัดอำยุ   
  3.1.3  เพศหญิง  สถำนภำพโสด 
  3.1.4  สุภำพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียนสตรีวัดระฆังได้  
   3.1.5  ค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ จ ำนวน 3,220 บำท/คน/ภำคเรียน 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ทัศนศิลป์
และวอลเลย์บอล 
  3.2.1  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีสุขภำพแข็งแรง และต้องมีครูหรือผู้รับรองท่ีเช่ือถือได้ว่ำผ่ำน 
                     กำรฝึกปฏิบัติวงโยธวำทิต ดนตรีไทย นำฏศิลป์ไทย ทัศนศิลป ์และวอลเลย์บอลอย่ำงน้อย 2 ปี 

  3.2.2  ผู้สมัครต้องมีแฟ้มประวัติผลงำนท่ีแสดงว่ำมีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวงโยธวำทิต ดนตรีไทย
นำฏศิลป์ไทย ทัศนศิลป์ และวอลเลย์บอล  

  3.2.3 ทดสอบภำคปฏิบัติและสัมภำษณ์  (นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ จะได้ 
    เข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน) 
   1)  ทดสอบปฏิบัติวงโยธวำทิต  
     -  สอบปฏิบัติเพลงเลือกอิสระ 1 เพลง 
     -  สอบบันไดเสียง C Major / F Major / G Major และ Bb Major 
     -  สอบสัมภำษณ์ 
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    2)  ทดสอบปฏิบัติดนตรีไทย 
     -  สอบปฏิบัติเพลงบังคับ 

   ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ระนำดเอก  ระนำดทุ้ม  เพลงแขกบรเทศ 3 ช้ัน 
   ซอด้วง ซออู้  จะเข้  ขิม  เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง 2 ช้ัน 
   ขับร้องเพลงไทย  เพลงแขกบรเทศ 2 ช้ัน 

     -  สอบปฏิบัติเพลงอิสระ 1 เพลง 
     -  สอบสัมภำษณ์ 
    3)  ทดสอบปฏิบัตินำฏศิลป์ไทย 
     -  สอบปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง (แม่บทเล็ก) 
     -  สอบเพลงเลือกเสรี 1 เพลง 
     -  สอบสัมภำษณ์ 
    4)  ทดสอบปฏิบัติด้ำนทัศนศิลป ์
     -  สอบปฏิบัติกำรวำดภำพระบำยสี สำมำรถเลือกใช้สีโปสเตอร์ หรือ สีน้ ำ ตำมควำมถนัด 
          (ผู้เข้ำทดสอบต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มำเอง ยกเว้นกระดำษท่ีทำงโรงเรียนจัดเตรียมให้) 
     -  สอบสัมภำษณ์ 
    5)  ทดสอบปฏิบัติด้ำนกีฬำ (วอลเลย์บอล) 
     -  กำรเล่นลูก 2 มือล่ำง (Under ball) 
     -  กำรเล่นลูก 2 มือบน (Set ball) 
     -  กำรตบ (Smash) 
 3.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
  3.3.1  นักเรียนท่ีอยู่ในอุปกำระของผู้บริจำคท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงเพื่อจัดต้ังโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ 
    ข้อตกลงร่วมกันมำก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2562  
  3.3.2 นักเรียนท่ีเป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 
  3.3.3 นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับกำรสงเครำะห์ดูแลเป็น 
    พิเศษ 
  3.3.4 นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียน 
  (นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทเง่ือนไขพิเศษจะได้เข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน) 
 

4.  หลักฐานการรับสมัคร  
 นักเรียนท่ัวไป นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
  4.1  ใบสมัครท่ีพิมพ์จำกระบบกำรรับสมัครออนไลน์  ท่ีเว็บไซต์ http://www.sr.ac.th 
  4.2  รูปถ่ำยหน้ำตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนำด 1 – 1.5 นิ้ว  จ ำนวน 1 รูป  
        และ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6 เดือน 

-/4.3 หลักฐำน... 
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  4.3  หลักฐำนท่ีแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ปพ.1:บ) หรือ ใบรับรอง 
                 ก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (ปพ.7) (ท้ังฉบับจริงและถ่ำยส ำเนำพร้อมลงช่ือรับรอง 
    ส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ)   
  4.4  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือแบบรับรองรำยกำรทะเบียนรำษฎรของนักเรียนและบิดำ มำรดำ  
    หรือ ผู้ปกครอง (ท้ังฉบับจริงและถ่ำยส ำเนำพร้อมลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องอย่ำงละ 1 ฉบับ) 
  4.5  แฟ้มสะสมผลงำนควำมสำมำรถพิเศษ (เฉพำะนักเรียนท่ีสมัครด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ 
    ให้น ำมำยื่นในวันสอบคัดเลือกตำมวันและเวลำท่ีโรงเรียนก ำหนด) 
 

5. ข้อก าหนดการรับนักเรียนส าหรับห้องเรียนทั่วไป 

  5.1 นักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเรียน จะต้องด ำเนินกำรตำมข้ันตอนท่ีโรงเรียนก ำหนด  
                  (กำรสมัคร กำรสอบ กำรคัดเลือก กำรรำยงำนตัว และมอบตัว) ตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด  
                  หำกด ำเนินกำรไม่ครบข้ันตอนถือว่าสละสิทธิ์  
    5.2 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทหลังจำกนักเรียนมอบตัวแล้ว 
                 ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 

 ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน แนวปฏิบัติกำรรับสมัคร                    
เข้ำเรียน  กำรจับฉลำก กำรรำยงำนตัวและมอบตัว  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                        
ปีกำรศึกษำ 2565 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
ปีกำรศึกษำ 2565 กรณีท่ีเกิดปัญหำในกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 ให้อยู่  ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
รับนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พิจำรณำตัดสินปัญหำ เพื่อให้กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภำค ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ประกำศ ณ วันท่ี 1 มีนำคม พ.ศ.2565 

      
(นำงสำววิมลนำถ  บัวแก้ว) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 
 
หมายเหตุ  - หำกกรณีมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
  ตำมควำมเหมำะสม 
 - ผู้มำติดต่อรำชกำรกับทำงโรงเรียนต้องแต่งกำยสุภำพ ก่อนเข้ำโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย  
  ตรวจวัดไข้ และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำโรงเรียนทุกคน 
 -   ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน หำกโรงเรียนตรวจพบว่ำ 
  เอกสำรหลักฐำนท่ีได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่ำเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 
 - ปพ.1:บ และปพ.7 นักเรียนติดต่อขอได้ที่โรงเรียนของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 


