
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------------ 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศกึษาอยา่งทัว่ถึงและได้รับการพัฒนาอย่าง        
เต็มศักยภาพ สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจกัรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศกัราช 2557 
ประกอบพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาตพิระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร      
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจดั
การศกึษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ      
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศกึษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1)  ประจ าปีการศกึษา 2559 ในวันที ่ 20-24  มนีาคม พ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  300 คน  จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจ านวน 240 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่ 
1.1.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ    รับ  40 %  จ านวน  96   คน 
1.1.2 นักเรียนเขตพื้นที่ทั่วไป  รับ  60 % จ านวน  144 คน 

คัดเลือกจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
1.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน 22 คน  แบ่งตามประเภทดังนี้ 

1.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ   รับจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
1) ทัศนศิลป์   รับจ านวน  2  คน 
2) นาฏศิลป์   รับจ านวน  2  คน 
3) ดนตรีสากล   รับจ านวน  4  คน 
4) ขับร้องเพลงไทยเดิม  รับจ านวน  2  คน 

1.2.2 ด้านกีฬา   รับจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
1) กีฬาแฮนด์บอล  รับจ านวน   8  คน  
2) กีฬาว่ายน้ า   รับจ านวน   3  คน 
3) กีฬาเทควันโด  รับจ านวน   1  คน 

 
1.3  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน   38  คน 
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2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ               

หรือเทียบเทา่ หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558       
2.2 เป็นโสด 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เช่น เงินบ ารุง

การศึกษา, เงินระดมทรัพยากร และเงินอื่น ๆ  
2.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 

 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่กรอกข้อมูลในเว็บไซต์  

wwwwww..sstt rreeeesspp..aacc .. tthh     
3.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เลือกใช้ตามประเภทที่สมัคร ดังนี้ 

3.3.1 ในเขตพื้นที่บริการ ส าเนาทะเบียนบ้านต้องระบุชื่อนักเรียน ในฐานะผู้อาศัย  
ในส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับเดียวกับ บิดาหรือ มารดา หรือปู่ หรือ 
ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ที่มีฐานะเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หัวหน้า
ครอบครัวส าหรับทะเบียนบ้านแบบเก่า ไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับถึงวันที่  16  
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (มีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 
2557) โดยให้น าต้นฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาและให้ผู้ปกครองรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน มาแสดง นักเรียนคนใดไม่มี
ทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ    ในเขตพื้นที่บริการ 

3.3.2 ในเขตพื้นที่ทั่วไป ทะเบียนบ้านของนักเรียน ที่อยู่ร่วมกับบิดา หรือมารดา 
หรือผู้ปกครอง โดยให้น าฉบับจริง (ท.ร.14) มาแสดง พร้อมถ่ายส าเนาให้
ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด  

3.4 หนังสือแสดงผลการสอบ O-Net  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6                  
(ฉบับจริง) ที่ Print out  ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดย
Print out  จาก  Website www.niets.or.th โดย นักเรียนต้องน ามายื่นให้แก่
โรงเรียน ที่ห้อง TOT (ชั้น 1 อาคาร 1 ฝั่งซ้าย) ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ถ้าพ้น
ก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนน 30% จากผลสอบ O-Net   

3.5 หลักฐานทางการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
ข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้  
3.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 
3.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  
3.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
3.5.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2) 

หรือ (ปพ.2:บ)  
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3.5.5 เ อ กส า ร วุ ฒิ เ ที ย บ เท่ า  ( ก รณี นั ก เ รี ย น ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต ามหลั ก สู ต ร

กระทรวงศึกษาธิการ) 
3.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 

และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 2.5 หรือร้อยละ 65 แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญ
รางวัล และอื่นๆ มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัครเข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มี
หลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัคร
ความสามารถพิเศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้ในวันประกาศผลสอบ) 

3.7 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรอง                 
ตามเง่ือนไขพิเศษมายื่นในวันสมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษ
มายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเงื่อนไขพิเศษได้ (ต้องมีผู้ปกครองมา
สมัครด้วย) 

3.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น 
3.8.1 ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
3.8.2 ใบอนุญาตรับบุตรบุญธรรม ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสารให้ผู้ปกครองรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
3.8.3 สตูิบัตร  ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

                                   

4) วิธีคัดเลือกใช้คะแนนสอบ 
4.1 ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน คิดเป็นคะแนน 70%  ใน 5 รายวิชา คือ วิชา

คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบั
มัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า   

4.2 ผลคะแนนสอบ O-NET ป.6  ของ สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 
(สทศ.) คิดเป็น 30%  

5) ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศ         
ผลสอบ การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี ้

           
ประเภท 

กรอกข้อมูลใบแจ้งความ
จ านงฯ ออนไลน ์

รับสมัคร 
จริงที่โรงเรียน 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ ์

สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 

 
ยื่นคะแนน 
O-NET 

 
ประกาศผลสอบ 

รายงานตัว 
รับเอกสาร 

 

มอบตัว 

ม.1 
สอบและผล

คะแนน      
O-NET 

1 - 24 มี.ค. 59 
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบ

แจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที ่ Website โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

20 – 24 มี.ค.59 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 

25 มี.ค.59 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
เวลา 09.00 น 
และ website 

โรงเรียน 
 

26  มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

30 มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

2 เม.ย.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

9 เม.ย. 59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

ความสามารถ
พิเศษ 

1-21 มี.ค.59 20-21 มี.ค.59  23 มี.ค.59  25 มี.ค.59  
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  ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ให้ศึกษา
รายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ 
และใหถ้ือปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียนปกติ       
ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทกุขั้นตอนอย่างเคร่งครดั 

2. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จา่ยตามหลักสตูรทีต่้องการศึกษาให้ชดัเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี ้

3. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ตอ้งเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทกัท้วงสิทธิ์ใด ๆ           
ตอ้งด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 

4. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
5. หากมีข้อสงสัย ใหต้ิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ 

(เว้นวันหยุดราชการ หรอืที่โทรศพัท์หมายเลข 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 106  
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด และเด็ดขาด   

                 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป 
 

ประกาศ      ณ      วันที่   15   มกราคม  พ.ศ.  2559 
 
 

(นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนกัเรียน โรงเรยีนขอแจ้งให้ทราบว่า

โรงเรียนไม่มีนโยบายหรอืมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่อง
การบริจาคเงินเพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ โดยไม่เปน็ไปตาม
ประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตามกฎหมายในการรกัษา
สิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  


