
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
เรื่อง ขอเชิญร่วมทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1 

----------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดท าโครงการ SSP Pre-Entrance M.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยจัดทดสอบความรู้ ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษ สอบวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  

  ในการนี้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.streesp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหาร
วิชาการ โทร ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ และส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน ๒ 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ทั้งนี้การทดสอบ SSP Pre-Entrance M.1 ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑                         
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 
 

             (นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 



 
 
 

โครงการ SSP Pre-Entrance M.1 
 ลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการทดสอบความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เพื่อวัด
ความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการฝึกท าข้อสอบในสถานการณ์จริง 
 ข้อสอบ 
 แบบปรนัย แยกเป็น ๕ ฉบับ มี ๕ รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ฯ ครอบคลุมตัวชี้วัดของ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
 ผลสอบ 
 ประกาศผลการสอบในเว็บไซต์ของโรงเรียน www.streesp.ac.th ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประเภทรางวัล 

- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๔-๑๐ ได้รับเงินรางวัลละ ๕๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้ล าดับที่ ๑ - ๑๐๐ ได้รับเกียรติบัตร  

 รับใบสมัคร 
รับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ หรือ ดาวน์โหลดจาก 

www.streesp.ac.th หรือ อัดส าเนาจากใบสมัคร 
 การสมัคร 
 สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ปกครองสมัครให้ หรือ โรงเรียนรวบรวมมาสมัครให้นักเรียน
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร 
 ก าหนดการรับสมัคร 
 วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ 

 

 ค่าสมัคร 
ค่าสมัครคนละ ๑๕๐ บาท 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/สถานที่สอบ 
 วันศุกร์ที่ ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th 
 ก าหนดการสอบ 

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  
 
ตารางสอบ SSP Pre-Entrance M.1 : วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา วิชา เวลาในการสอบ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ชี้แจงการท าข้อสอบ ๑๐ นาที 
๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ ๘๐  นาที 
๑๐.๐๕ – ๑๐.๕๕ น. วิชาภาษาไทย ๕๐  นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. วิชาสังคมศึกษา ฯ ๕๐  นาที 
๑๑.๕๐ – ๑๒.๕๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น. ชี้แจงการท าข้อสอบ ๑๐ นาที 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์ ๕๐  นาที 
๑๓.๕๕ – ๑๔.๔๕ น. วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐  นาที 

 
หมายเหตุ : ผลการสอบ SSP Pre-Entrance M.1 ไม่สามารถน าไปใช้ประกอบ                                
 การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แต่อย่างใด 
 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ  

โทร. ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ 
ผู้ประสาน นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์  โทร ๐๙๗-๒๗๒-๘๕๘๑ 

http://www.streesp.ac.th/%20และ
http://www.streesp.ac.th/
http://www.streesp.ac.th/


ใบสมัคร  
SSP Pre-Entrance M.1  

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
           

 
๑. ชื่อ      ด.ช.     ด.ญ.      นามสกุล       
๒. โรงเรียน        ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด                เกรดเฉลี่ยชั้น ป. ๔                     เกรดเฉลี่ยชั้น ป. ๕                    
๓. ที่อยู่สามารถติดต่อได้ เลขที่    หมู่ที่      หมู่บ้าน            

ซอย     ถนน     ต าบล     อ าเภอ    
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์บ้าน      
โทรศัพท์มือถือ        
 

ลงช่ือ           ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 

หมายเหตุ : สอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ  ค่าสมัครคนละ ๑๕๐ บาท                 
               รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒  
               โทร ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ สอบวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                      
 

 
 

  
   
                                เลขที่น่ังสอบ                                        เลขที่น่ังสอบ    

                                หมายเลขห้องสอบ              หมายเลขห้องสอบ   
 

 ชื่อ     ด.ช.     ด.ญ.      ชื่อ     ด.ช.     ด.ญ.      

 นามสกุล        นามสกุล       

 ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่      ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่    

 โรงเรียน        โรงเรียน       

     ลงช่ือ       นักเรียน             ลงช่ือ         นักเรียน 

            (            )                    (                       ) 

     ลงช่ือ       ผู้รับสมัคร             ลงช่ือ       ผู้รับสมัคร 

          (                 )                    (               ) 
 

     สอบวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

    

ห้องสอบที ่   

ข้อมูลนักเรียน 

ส าหรับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเก็บไว้ ส่งคืนให้นักเรียน 

*โปรดน าบัตรนีแ้ละบตัรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงตนในการเข้าห้องสอบ* 


