
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอยา่ง        
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา     
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบ
คัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัคร
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SSP) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน  40 คน  
1.1.1 คัดเลือกจากนักเรียนตามโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                

ช้ันปีท่ี 3 เดิม   จ านวน 32 คน 
1.1.2 รับนักเรียนท่ัวไป  จ านวน 8 คน 
1.1.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.1.1 ไม่ครบจ านวน 32 คน ให้น าไปประกาศรับเพิ่ม

ให้เต็มจ านวนจากนักเรียนท่ัวไปข้อ 1.1.2 
1.2 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และ

ส่ิงแวดล้อม  (SP2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จ านวน 1 ห้องเรียน               
รับจ านวน  36 คน 

1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน  30คน 

2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 
2.2 เป็นโสด 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2.4 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสตรี

สมุทรปราการท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาโดยผู้ปกครองของนกัเรียน รับรองส าเนาถูกต้อง                          

จ านวน 1 ชุด 
3.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองนักเรียนรับรองส าเนา

ถูกต้อง ได้แก่ 
3.3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า พร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด (โรงเรียน
เก็บเฉพาะฉบับส าเนา) 

3.3.2 หนังสือรับรองผลการเรียน ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ก าหนด 
หรือ ใบรับรอง ผลการศึกษา (ปพ.7) 5 ภาคเรียน (ม.1, ม.2 และภาคเรียนท่ี 1 
ของ ม.3) ของสถานศึกษาท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดและ 
โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง หรือสมุดประจ าตัวนักเรียน ท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนเก็บฉบับจริง) 

3.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

 

4. ใชวิ้ธีการสอบคัดเลือกทุกประเภท ในกลุ่มวิชาพืน้ฐาน 
สอบคัดเลือกจากวิชาพื้นฐานจ านวน 3 รายวิชา คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551      
 

5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผล
สอบ การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท 
กรอกข้อมูลใบแจ้ง

ความจ านงฯ 
ออนไลน ์

รับสมัครสอบจริง
ท่ีโรงเรียน 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 
ประกาศผล 
สอบคัดเลือก 

รายงานตัว 
ยืนยันสิทธ์ิ 
ช าระเงิน 

มอบตวั 

ห้องเรียน
พิเศษ 

ทุกโครงการ 

1 - 24 ก.พ. 59 
กรอกข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ 

พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง
ความจ านง 
โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
ที่  Website 

โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

20 - 24 ก.พ. 59 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30น. 
โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 

5 มี.ค..59 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
เวลา 09.00 น 

6  มี.ค. 59 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ

ของแต่ละ
โครงการ) 

 

11  มี.ค. 59 
ทาง website โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

และตดิประกาศ ณ ป้ายนิเทศ
โรงเรียน เวลา 9.00 - 12.00 น. 

 

13 มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา  

09.00 –16.30 น. 
 

ภายใน 
9 เม.ย. 59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการตลอดหลักสูตร 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 

ให้นักเรียนท่ีประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ 
ทุกหลักสูตร    ให้ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการ ตาม
ระเบียบการแนบท้ายประกาศและให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 5 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือก           
ตามข้ันตอนและเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษตาม
โครงการเพิ่มเติมท่ีโรงเรียนหรือตาม ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เมื่อช าระเงินตามโครงการแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
5. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ           

ต้องด าเนินการภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าส้ินสุดพิจารณา 
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ 

(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201หรือ 183 
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุดและเด็ดขาด 

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติท่ัวไป 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี    6    มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า

โรงเรียนไม่มีนโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องการ
บริจาคเงินเพื่อเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียนณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตาม
ประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษา
สิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เปน็ไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


