ฉบับร่าง
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประจาปีการศึกษา ๒๕62
--------------------------------------------

เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจาปี
การศึกษา ๒๕ 62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
๒๕62 และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ปีการศึกษา ๒๕62 จึงกาหนดการดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕62
๑. จานวนที่รับ รับนักเรียนชาย จานวน

405 คน

๒. ประเภทการรับนักเรียน ดังนี้
๒.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
รวมกับผลคะแนน O-NET (7๐% + 3๐%) จานวนที่รับ 243 คน ได้แก่
๑. เขตบางคอแหลม ทุกแขวง เช่น แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร และแขวงบางโคล่
๒. เขตสาทร
ทุกแขวง เช่น แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทุ่งมหาเมฆ
๓. เขตยานนาวา ทุกแขวง เช่น แขวงบางโพงพาง แขวงช่องนนทรี
๔. เขตบางรัก
ทุกแขวง เช่น แขวงบางรัก แขวงสีลมแขวงสุริยวงศ์แขวงสีพระยา
่
แขวงมหาพฤฒาราม
๒.๒ การรับนักเรียนทั่วไป โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน รวมกับผลคะแนน
O-NET (7๐% + 3๐%) จานวนที่รับ 162 คน แบ่งออกดังนี้
๒.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือก
จานวนที่รับ 130
คน
๒.๒.๒ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
จานวนที่รับ 8
คน
๒.๒.๓ ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
จานวนที่รับ 24
คน
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๑. นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน
2. นักเรียนจะ
ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน
3. นักเรียนจะต้องมี
หลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕62
กรณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
4. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 หรือเทียบเท่า
5. เป็นโสด
กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียน
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
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๓.๒ คุณสมบัติของนักเรียนทั่วไป

แบ่งออกดังนี้

๓.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ)
๒. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 หรือเทียบเท่า
๓. เป็นโสด
๓.๒.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ มีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีคุณสมบัติเหมือนนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ตามข้อ ๓.๒.๑
๒. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
ด้านคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ) (ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ด้านกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาประเภทอื่นๆ (จะพิจารณาเฉพาะ กีฬาที่มี
เกียรติบัตรระดับชาติเท่านั้น)
ด้านดนตรี ได้แก่ 1. ดนตรีไทย ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก ขิม ขลุ่ย ปี่ใน กลองแขก กลองตะโพน กลองทัด กลองสอง
หน้า
และ
ขับร้องเพลงไทยเดิม (ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2.
ดนตรีสากล (เครื่องเป่า เครื่องคีย์บอร์ด เครื่องสาย กลองชุด)
(ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ด้านทัศนศิลป์ (ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
๓.๒.3 ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ มีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีคุณสมบัติเหมือนนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ตามข้อ ๓.๒.๑
2. นักเรียนที่ อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
4. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผูป้ ระสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รการสงเคราะห์
ับ
ดูแลเป็นพิเศษ
5. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
หมายเหตุ คุณสมบัติตามข้อ ๓.๒. 3 (๑-5) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนกาหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียด
๔. หลักฐานการสมัคร
๑. ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (พิมพ์ทาง Internet ที่ http://bangkok2.org)
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร
๑ ชุด และรับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕61 (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร
๑ ชุด และรับรองสาเนาถูกต้อง)
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือหลักฐานแสดง
การอาศัยอยู่จริง (ถ้ามี) (ให้นาหลักฐานฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด และรับรองสาเนาถูกต้อง)
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
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๖. หลักฐานที่
แสดงถึงความสามารถ
พิเศษที่สมัคร (ถ้ามี) (ให้นาฉบับจริมงาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ชุด และ
รับรองสาเนาถูกต้อง)
๗. ผลการทดสอบทางการศึกระดั
ษา บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ตามแบบฟอร์มที่ สทศ. กาหนด
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สูติบัตร (ให้นาฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร
๑ ชุด และรับรองสาเนาถูกต้อง)
๕. การคัดเลือก
๕.๑ การรับ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐานที่ โรงเรียน กาหนด ที่อยู่ในกรอบเนื้อหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้คิดคานวณคะแนนรวมจากการสอบที่ใช้ข้อสอบที่โรงเรียน
กาหนด 5 วิชาหลักคิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 3๐ (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET) แล้ว
จึงประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม ใน 5 วิชาหลัก และคะแนน O-NET (7๐% + 3๐%) ของ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๕.๒ นักเรียนทั่วไป แบ่งออกดังนี้
๕.๒.๑ ประเภทสอบคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
ที่โรงเรียนกาหนด ที่อยู่ในกรอบเนื้อหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน วิ5ชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษทั้งนี้คิดคานวณคะแนนรวมจากการสอบที่ใช้ข้อสอบที่โรงเรียนกาหนด 5 วิชาหลัก
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 7๐ โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3 ๐ (หากไม่
มีผลคะแนนการสอบ O-NET มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET) แล้วจึงประกาศผลการ
คัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนรวม ใน 5 วิชาหลัก และคะแนน O-NET (7๐% + 3๐%) ของนักเรียนประเภททั่วไป
๕.๒.๒
ประเภทความสามารถพิเศษ คัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้ม
สะสมงานประกอบ (ถ้ามี ) ผู้สอบผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการการคัดเลือกฯ เท่านั้น
๕.๒.๓
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จานวน 37 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.3 โดยนักเรียนจะต้อง สอบวัด
ความรู้พื้นฐานทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ มาตรฐานที่ โรงเรียนกาหนด ที่อยู่ในกรอบเนื้อหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใน 5วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ
7๐ โดยรวมกับผลคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 3 ๐ (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ
O-NET มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดคานวณจากคะแนน O-NET)
หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้ายของทุกประเภท โรงเรียนจะพิจารณาจาก
คะแนนผลการสอบในรายวิชาเรียงลาดับดังนี้
๑. วิทยาศาสตร์
๒. คณิตศาสตร์
๓. ภาษาไทย
๔. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
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๖. กาหนดวัน เวลา สมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
๖.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รายการ

วัน เดือน ปี

๑. ลงทะเบียนยื่น
ความจานงผ่าน
ระบบออนไลน์

เวลา

18-27 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

22-23, 25-27
มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

29 มี.ค. 62

๑๓.๐๐ น.

http://www.bangkok2.org

๒. รับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่

หมายเหตุ

๑. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตนเอง หรือ
๒. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม (เปิดให้ลงทะเบียนได้
ในวันที่ 22-23, 25-27 มี.ค. 62)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๔. สอบคัดเลือก

30 มี.ค. 62

๐8.3๐ น. เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5. ประกาศผล และ
รายงานตัว

3 เม.ย. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

6. มอบตัว

8 เม.ย. 62

09.00 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ

๖.๒ นักเรียนทั่วไป แบ่งออกดังนี้
๖.๒.๑

ประเภทสอบคัดเลือก ดาเนินการสมัครตามตารางข้างล่างนี้

รายการ
๑. ลงทะเบียนยื่น
ความจานงผ่าน
ระบบออนไลน์

วัน เดือน ปี

เวลา

18-27 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

22-23, 25-27
มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

29 มี.ค. 62

๑๓.๐๐ น.

http://www.bangkok2.org

๒. รับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่
๑. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตนเอง หรือ
๒. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม (เปิดให้ลงทะเบียนได้
ในวันที่ 22-23, 25-27 มี.ค. 62)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๔. สอบคัดเลือก

30 มี.ค. 62

๐8.3๐ น. เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5. ประกาศผล และ
รายงานตัว

3 เม.ย. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

6. มอบตัว

8 เม.ย. 62

09.00 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

-๔-

หมายเหตุ

แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
ม.1 ทั่วไป 10/1/2562

๖.๒.๒

ประเภทความสามารถพิเศษ ดาเนินการสมัครตามตารางข้างล่างนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

๑. ลงทะเบียนยื่น
ความจานงผ่าน
ระบบออนไลน์

เวลา

18-23 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

22-23 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

25 มี.ค. 62

07.๐๐ น.

http://www.bangkok2.org

๒. รับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่
๑. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตนเอง หรือ
๒. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม (เปิดให้ลงทะเบียนได้ใน
วันที่ 22-23 มี.ค. 62)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๔. สอบคัดเลือก

25 มี.ค. 62

๐8.3๐ น. เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5. ประกาศผล และ
รายงานตัว

27 มี.ค. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

6. มอบตัว

8 เม.ย. 62

09.00 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๖.๒.๓

หมายเหตุ

แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ดาเนินการสมัครตามตารางข้างล่างนี้

รายการ
๑. ลงทะเบียนยื่น
ความจานงผ่าน
ระบบออนไลน์

วัน เดือน ปี

เวลา

18-27 มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

22-23, 25-27
มี.ค. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

29 มี.ค. 62

๑๓.๐๐ น.

http://www.bangkok2.org

๒. รับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่
๑. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตนเอง หรือ
๒. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม (เปิดให้ลงทะเบียนได้
ในวันที่ 23-27 มี.ค. 62)
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

๔. สอบคัดเลือก

30 มี.ค. 62

๐8.3๐ น. เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5. ประกาศผล และ
รายงานตัว

3 เม.ย. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

6. มอบตัว

8 เม.ย. 62

09.00 น.

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

-๕-

หมายเหตุ

แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ
แต่งกายชุดนักเรียน
พร้อมบัตรประจาตัว
ผู้สมัครสอบ

ม.1 ทั่วไป 10/1/2562

๗. กรณีนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการพลาด
จากการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จัดหาที่เรียนให้รอบสอง
สามารถดาเนินการตามตารางข้างล่างนี้
รายการ

วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที่

ยื่นแสดงความจานง

7-9 เม.ย. 62

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลรอบสอง

11 เม.ย. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร
ณ โรงเรียนที่ยื่นใบสมัคร หรือ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตฯ หรือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

รายงานตัว และมอบตัว
รอบสอง

18 เม.ย. 62

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.suthi.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๒๑๑๔๑๙๒, ๐๒-๒๑๑๖๗๐๙ และสมัครได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ตามวัน เวลา ที่กาหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายอารีย์ วีระเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

-๖-

ม.1 ทั่วไป 10/1/2562

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจาปีการศึกษา ๒๕62
--------------------------------------------การเตรียมตัว และข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 25 มีนาคม 2562
1. การทดสอบความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ)
คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ย
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50
3. ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว/เอแม็ท/ซูโดกุ) จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่ระดับเหรียญเงินขึ้นไป จากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ สพป. ระดับภาค หรือระดับประเทศขึ้นไป
4. มีใบรับรองจากทางสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทยว่าเคยเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการที่ทางสมาคมจัดขึ้น
5. จะต้องสามารถเข้ารับการฝึกซ้อมตามตาราง และเข้าร่วมการแข่งขันตามที่โรงเรียนกาหนด โดยไม่มี
เงื่อนไข
เกณฑ์การตัดสิน
1.
คิดเลขเร็ว (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) การจัดการทดสอบ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข
ผลลัพธ์ 2 หลัก ข้อละ 2 คะแนน
รอบที่ 2 จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข
ผลลัพธ์ 3 หลัก ข้อละ 2 คะแนน
หมายเหตุ - เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบรอบที่ 1 ให้พัก 5 นาที
- การทดสอบจะใช้โปรแกรม GSP ในการสุ่มตัวเลข และใช้เกณฑ์การตัดสินเหมือนกันกับเกณฑ์ของ
การแข่งขันคิดเลขเร็วของงานศิลปหัตกรรมนักเรียนทุกประการ
2. เอแม็ท (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบจะต้องทาการคัดเลือกทั้งหมด 5
กระดาน โดยใช้เกณฑ์การคิดคะแนนของทางสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยเป็นหลัก และ
เรียงลาดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
3.
ซูโดกุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ ต้องเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด
2 รอบๆ ละ 60 นาที ใช้โจทย์ปริศนา 10 ข้อ ตามรูปแบบที่กาหนดให้ รูปแบบละ 1 ตาราง รวมรอบละ 10 ตาราง
ตารางละ 10 คะแนน ทั้งสองรอบจะใช้โจทย์ปริศนารูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วยปริศนาซูโดกุตาราง 9 x 9 ทั้งหมด
10 รูปแบบ ดังนี้
1. Classic Sudoku
2. Diagonal Sudoku
3. Alphabet Sudoku
4. Jigsaw Sudoku
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

-๗-

ม.1 ทั่วไป 10/1/2562

5. Even-Odd Sudoku
6. Consecutive Sudoku
7. Asterisk Sudoku
8. Thai Alphabet Sudoku
9. Diagonal Jigsaw Sudoku 10. Windoku Sudoku
หมายเหตุ : 1. หากนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเอแม็ท และซูโดกุ รายการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท คาคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขัน ติดอันดับ 1-10 คนแรก จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นาแฟ้มสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ มา
ประกอบการพิจารณา
2. การทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี
2.1 ดนตรีไทย
ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ขิม ขลุ่ย ปี่ใน กลอง
แขก กลองตะโพน กลองทัด กลองสองหน้า และขับร้องเพลงไทยเดิม)
เกณฑ์การทดสอบ
1. เพลงบังคับ - เพลงลาวจ้อย - เพลงแขกบรเทศ ชั้นเดียว
2. เพลงตามความถนัด 1 เพลง
เกณฑ์การตัดสิน (50 คะแนน)
1. ทานอง 10 คะแนน
2. จังหวะ 10 คะแนน
3. เทคนิคในการบรรเลง 10 คะแนน
4. ความแม่นยาในการบรรเลง 10 คะแนน
5. บุคลิกภาพ 5 คะแนน
6. แฟ้มสะสมผลงาน 5 คะแนน
หมายเหตุ 1. ถ้านักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีไทยเพลงดังต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพลงสาธุการ
- เพลงโหมโรงไอยเรศ
- เพลงประเภทเพลงเดี่ยวต่างๆ
- เพลงที่เคยร้องประกวด (เพลงสาหรับดนตรีไทยเท่านั้น)
2. ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมเครื่องดนตรีไทยไว้ให้ หรือนักเรียนสามารถนาเครื่องดนตรีมาเองได้
3. นา
แฟ้มสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม การแสดง และการแข่งขันดนตรีไทย มาประกอบการ
พิจารณา
2.2 ดนตรีสากล
(เครื่องเป่า เครื่องคีย์บอร์ด เครื่องสาย กลองชุด)
เกณฑ์การรับสมัคร เครื่องดนตรีที่สามารถสมัครสอบได้ คือ
Recorder
Melodian
Piccolo
Flute
Clarinet
Saxophone
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Trumpet
Cornet
French Horn
Melophone
Trombone
Baritone
Euphonium
Tuba
Sousaphone

Snare Drum
Glockenspiel
Xylophone
Drum Set(กลองชุด)
Piano
Keyboard
Electone

-๘-

Violin
Viola
Cello
Double Bass
Guitar
Electric Bass
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เกณฑ์การทดสอบดนตรีสากล (๑๐๐ คะแนน) แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. การทดสอบภาคปฏิบัติ
 การปฏิบัติเครื่องดนตรี (๘๐ คะแนน) แบ่งออกเป็น
- บทเพลงที่นักเรียนเตรียมมาเอง (๔๐ คะแนน)
- บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ (Scale) [ไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟลต] (๒๐ คะแนน)
- บทเพลงที่กรรมการจัดเตรียมให้ (Sight-Reading) (๒๐ คะแนน)
 ทดสอบโสตประสาท (Ear Test) (๒๐ คะแนน)
- สามารถร้องเสียงตามที่กรรมการเล่นเครื่องดนตรีให้ฟังได้
๒. การสอบสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาประกอบร่วมกับการทดสอบภาคปฏิบัติ (ใช้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติเป็นหลัก)
หมายเหตุ - นักเรียนต้องเตรียมเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการทดสอบมาเอง
- ยกเว้นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ เช่น Piano, Drum Set, กลองประเภทต่างๆ เป็นต้น
3. การทดสอบความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
1. ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยการวาดภาพพร้อมระบายสีให้สวยงาม ในหัวข้อตามที่โรงเรียนกาหนด
(จะบอกหัวข้อในวันทดสอบ)
2. ทาลงในกระดาษที่ทางโรงเรียนเตรีย มให้เท่านั้น
3. ใช้สีได้ทุกชนิดตามความถนัดของนักเรียน (ให้นักเรียนเตรียมสีและกระดานรองวาดรูปมาเอง)
4. ให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันและเวลาที่มีการทดสอบความสามารถพิเศษตรงเวลา
5. ใช้เวลาในการทดสอบวาดภาพ 3 ชั่วโมง
6. จะต้องสามารถเข้ารับการฝึกซ้อมตามตาราง และเข้าร่วมการแข่งขันตามที่โรงเรียนกาหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
7. ผลการทดสอบความสามารถพิเศษของนักเรียน ที่กรรมการตัดสินแล้วถือเป็นสิ้นสุด
หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนใดมีแฟ้มสะสมผลงานให้เตรียมมาในวันทดสอบความสามารถพิเศษด้วย
4. การทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาประเภทอื่นๆ (จะพิจารณาเฉพาะ
กีฬาที่มีเกียรติบัตรระดับชาติเท่านั้น)
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา
2. สอบสัมภาษณ์นักเรียน
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ที่มีเกียรติบัตรระดับชาติเท่านั้น
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