
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------------ 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  ประจ าปีการศึกษา 2566  ในวันท่ี 14 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  
จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน  36 คน  

1.2 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม  (SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics Technology 
and Environment)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จ านวน 1 ห้องเรียน รับจ านวน 
30 คน 

1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(MEP : Mini English Program) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 ห้องเรียน 
รับจ านวน  30 คน 
1.3.1 คัดเลือกจากนักเรียนตามโครงการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม จ านวน 24 คน 
1.3.2 รับนักเรียนท่ัวไป  จ านวน  6  คน 
1.3.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.3.1 ไม่ครบจ านวน 24 คน ให้น าไปประกาศรับเพิ่มให้เต็ม

จ านวนจากนักเรียนท่ัวไปข้อ 1.3.2  

2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2565 
2.2 เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2.3 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
และมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 

2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) 
โดยระบุโครงสร้างห้องเรียนพิเศษท่ีต้องการ พร้อมท้ังกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน

อย่างละ 1 ชุด 
3.4 ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (แบบรับนักเรียน 2) 

และโรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  
3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

 

4.  วิธีการสอบคัดเลือกทุกประเภท ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
4.1  หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) ใช้การสอบคัดเลือก 5 รายวิชา 
คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ 

4.2  หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม (SMTE) ใช้การสอบคัดเลือก 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  

4.3   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(MEP) ใช้การสอบคัดเลือก 3 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

 
5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก  การประกาศผลสอบ  

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท รับสมัครออนไลน ์
ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครออนไลน ์ สอบคัดเลือก ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
รายงานตัว มอบตวั 

ห้องเรียนพิเศษ 
ทุกโครงการ 

14-18 กุมภาพันธ์ 66 
กรอกข้อมูลการสมัครและ 

ส่งหลักฐานการสมัคร 
ผ่านระบบรบัสมัคร 

นักเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.streesp.ac.th/newstd 
* ปิดระบบวันที่ 18 ก.พ. 66 

เวลา 16.30 น. 

15-20 กุมภาพันธ์ 66 
ตรวจสอบรายชื่อและ
ผลการสมัครที่เว็บไซต์

โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 
หากหลักฐานไม่ครบ 
ให้ด าเนินการส่งให้
เสร็จสิ้นภายในวันที่  

20 ก.พ. 66 
เวลา 16.30 น. 

 

5 มีนาคม 66 
 (ตามตารางสอบ

ของแต่ละโครงการ) 
 

ภายในวันที่  
 11 มีนาคม 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

ภายในวันที่  
 11 มีนาคม 66 

รายงานตัวที่ 
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

 

ภายในวันที่  
 11 มีนาคม 66 

 

  หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ สามารถมาสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
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       ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2566 

                                  ………………………………………………………………….. 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันท่ี 14-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ก. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เตรียมวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ส าหรับนักเรียนทั่วไป   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ดังนี้ 

1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.4 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมีความรู้พื้นฐาน

วิชาภาษาอังกฤษ 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1  กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) โดยระบุ
โครงสร้างห้องเรียนพิเศษท่ีต้องการ พร้อมท้ังกรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน 

2.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนา  
 จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2.4  ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (แบบรับนักเรียน 2) และโรงเรียน

ของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  
2.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 
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3. การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไปจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 36 คน 

4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 
4.1 สอบคัดเลือก 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเหตุผล และ

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  
4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ท่ีก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์  

คิดเป็นร้อยละ 35 วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35 ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20 ความสามารถ
ด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 5 และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 5  รวมเป็นร้อยละ 
100 

4.3 น าคะแนนรวม T-Score สูงสุดถึงต่ าสุด มาจัดเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 36
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน โดยใช้ทศนิยม 3 หลัก ส่วนล าดับท่ี 37 ถึงล าดับท่ี 41 เป็นบัญชี
ส ารอง 

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 36) สอบได้คะแนนรวม T-Score เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่า ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ส่วนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าให้จัดอยู่ใน
ล าดับถัดไป และให้จัดอยู่ในล าดับส ารอง ล าดับท่ี 1 แต่ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบคัดเลือกได้
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 36 ให้มารายงานตัว รับเอกสาร มอบตัวและ
ช าระเงินในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการ 
เข้าเรียน 

4.6   นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 37 – 41) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ (www.streesp.ac.th)  เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงิน 
ในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับ 
และตามจ านวน ในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 36 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ี
ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

5. ก าหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาที 
09.00  – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที 
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที 
10.10 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50 นาที 
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
13.00 – 13.40 น. ความสามารถด้านเหตุผล 40 นาที 
13.40 – 13.50 น. พัก 10 นาที 
13.50 – 14.30 น. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 40 นาที 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. การจัดการเรียนการสอน 
6.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษของโรงเรียน เน้นสาระเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
6.2 จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนตามหลักสูตรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เป็นไปตามหลักสูตรและ             
ความเห็นชอบของผู้ปกครองและโรงเรียน 

7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
7.1  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 92,020  บาท 
7.2  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2566 จ านวนเงิน  15,920 บาท ประกอบด้วย 

7.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถดูแล
สวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป 5,320 บาท 

7.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 10,000 บาท  
7.2.3 เงินอื่น ๆ เช่น ค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                     

สตรีสมุทรปราการ ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  
 
 8.   การรายงานตัว การมอบตัว และการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

นักเรียนจะต้องมารายงานตัว มอบตัว ในวัน เวลาตามท่ีโรงเรียนก าหนด พร้อมท้ังช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐานท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566  เป็นเงิน 15,920 บาท ในวันมอบตัว หากไม่ด าเนินการรายงานตัว มอบตัว และ
ช าระเงินบ ารุงการศึกษาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน   
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ข. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
(SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ดังนี้ 

1.2.1 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.3 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2.4 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมีความรู้พื้นฐาน

วิชาภาษาอังกฤษ 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1  กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) โดยระบุ
โครงสร้างห้องเรียนพิเศษท่ีต้องการ พร้อมท้ังกรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน 

2.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน

อย่างละ 1 ชุด 
2.4  ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (แบบรับนักเรียน 2) และโรงเรียน

ของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  
2.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 
 

3. การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 30 คน 

4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 
4.1 สอบคัดเลือกรายวิชาพื้นฐาน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ              

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ท่ีก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์                

คิดเป็นร้อยละ 40 คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40 และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็น
ร้อยละ 100 

4.3 น าคะแนน T-Score สูงสุดถึงต่ าสุดมาเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 30                
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน โดยใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง  ส่วนล าดับท่ี 31 ถึงล าดับท่ี 35  
เป็นบัญชีส ารอง 

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 30) มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ผู้ท่ีสอบได้
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ส่วนผู้ท่ีคะแนนวิทยาศาสตร์ 
ต่ ากว่าให้เป็นล าดับถัดไป แต่ถ้ายังได้คะแนนวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนคณิตศาสตร์
มากกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
มากกว่า เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 
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4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี  30 ให้มารายงานตัว รับเอกสาร  
มอบตัวและช าระเงิน ในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
ในการเข้าเรียน 

4.6  นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 31 – 35) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ (www.streesp.ac.th)  เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงิน 
ในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและ
ตามจ านวนในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 30 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ีก าหนด
ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 
 

 5.  ก าหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาที 
09.00  – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 120 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
11.50 – 13.00 น. พัก 70 นาที 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 นาที 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  รูปการจัดการเรียนการสอน 
6.1  ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. 
6.2  นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น  การเข้าค่าย

วิทยาศาสตร์ เย่ียมชมหน่วยงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการหรือฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
6.3  ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมท้ังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 7.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
7.1  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 92,020  บาท 
7.2  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2566 จ านวนเงิน  15,920 บาท ประกอบด้วย 

7.2.1   เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถดูแล
สวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป 5,320 บาท 

7.2.2  เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 10,000 บาท                  
7.2.3  เงินอื่น ๆ เช่น ค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                     

สตรีสมุทรปราการ ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  

8. การรายงานตัว การมอบตัว และการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
 นักเรียนจะต้องมารายงานตัว มอบตัว ในวัน เวลาตามท่ีโรงเรียนก าหนด พร้อมท้ังช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐานท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2566  เป็นเงิน 15,920 บาท ในวันมอบตัว หากไม่ด าเนินการรายงานตัว มอบตัว  
และช าระเงินบ ารุงการศึกษาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน   
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ค. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(MEP : Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ไม่ต่ ากว่า 3.00  

และมีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียนในช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 3 ไม่ต่ ากว่า 2.75   

1.3 เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1  กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์  (www.streesp.ac.th/newstd)  
โดยระบุโครงสร้างห้องเรียนพิเศษท่ีต้องการ พร้อมท้ังกรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน 

2.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน

อย่างละ 1 ชุด 
2.4  ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (แบบรับนักเรียน 2) และ

โรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  
2.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. จ านวนที่รับ จ านวน 1 ห้องเรียน รับจ านวน  30 คน   
3.1 รับจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น (ม.1 – ม.3)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  

จ านวน 24 คน   
3.2 รับจากนักเรียนท่ัวไป  จ านวน 6 คน  กรณีท่ีมีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่เต็มจ านวน โรงเรียนจะรับ

นักเรียนจากบัญชีส ารองให้ครบตามจ านวน 
4 วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 

4.1 สอบคัดเลือกรายวิชาพื้นฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ท่ีก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ 50  วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 25 และวิชาสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25 
รวมเป็นร้อยละ 100 

4.3 น าคะแนน T-Score สูงสุดถึงต่ าสุดมาเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 6 
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน โดยใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

4.4 กรณีท่ีมีนักเรียนสอบได้คะแนนในล าดับท่ี 6 (ล าดับสุดท้าย) หลายคน ให้นักเรียนท่ีสอบได้
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 6 ให้มารายงานตัว รับเอกสาร 
มอบตัวและช าระเงิน ในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละ
สิทธิ์ในการเข้าเรียน 
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4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 7 – 11) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระ
เงินในวันและเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับ
และตามจ านวนในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 6 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ี
ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

5.  ก าหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาที 
09.00  – 10.00 น. ภาษาไทย 60 นาที 
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที 
10.10 – 11.00 น. สังคมศึกษา ฯ 50 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

6.  การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
6.1  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก และอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
6.2  ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาหรือครูไทยท่ีจบจากต่างประเทศหรือมีความรู้หรือได้รับการอบรม

ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
6.3  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พุทธศักราช 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 

6.4  มีกิจกรรมท่ีตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้ 
6.5  ต้ังเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างชัดเจน 
6.6  ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความกระตือรือร้นและการเปล่ียนแปลงภาย ใน 

ท่ีมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กท่ีส่งผลดีต่อสังคม 
6.7  เน้นพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นแกนน า 
6.8  เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach)  
6.9  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อก าหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและการจัดการเรียน 
การสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 7.  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
 7.1  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 121,600  บาท               
 7.2  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2566 จ านวนเงิน  20,600 บาท ประกอบด้วย 

7.2.1  เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 20,000 บาท 
7.2.2  เงินอื่นๆ เช่น ค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                 

สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  
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 8.  การรายงานตัว การมอบตัว และการช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
     นักเรียนจะต้องมารายงานตัว มอบตัว ในวัน เวลาตามท่ีโรงเรียนก าหนด พร้อมท้ังช าระเงินบ ารุง

การศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐานท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เป็นเงิน 20,600 บาท ในวันมอบตัว หากไม่ด าเนินการ
รายงานตัว มอบตัว และช าระเงินบ ารุงการศึกษาตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน   

 

แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 

1. ขั้นตอนการสมัคร 

1.1 ให้นักเรียนเลือกสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ได้จ านวน 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยให้ศึกษา
หลักสูตรแต่ละหลักสูตร และค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ  เม่ือช าระเงินตามโครงการแล้ว  
โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

1.2 ให้นักเรียนกรอกใบสมัครศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566  ผ่านระบบ 
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเลือกหลักสูตรให้ตรง 
ความต้องการในเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (www.streesp.ac.th/newstd)  
ต้ังแต่วัน ท่ี 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  ถึงวัน ท่ี 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ โดยระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ จะปิดในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
เวลา 16.30 น. 

1.3 ให้นักเรียนสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน ส่งเข้าระบบรับสมัคร
นักเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (www.streesp.ac.th/newstd) ต้ังแต่วันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
โดยยื่นตามวัน/เวลาท่ีก าหนด  หากนักเรียนสมัครและส่งเอกสารไม่ตรงตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้
จะไม่สามารถสมัครเรียนได้  

1.4 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร เลขท่ีห้องสอบ 
และประกาศรายช่ือผู้สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (www.streesp.ac.th) 
ในวันถัดไป นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการสมัคร โดยระบบจะแจ้งว่า “การสมัครสมบูรณ์” 
จึงจะถือว่านักเรียนได้สมัครเสร็จส้ินแล้ว หากไม่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
รับนักเรียนที่เบอร์โทรศัพท์ 096-708-4326 

1.5 ในกรณีท่ีนักเรียน ไม่สามารถกรอกใบสมัครหรือส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้  
ให้นักเรียนมาติดต่อขอรับบริการจากโรงเรียนในวัน ท่ี 14 - 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ บริเวณอาคาร 1 ช้ัน 1 (ห้อง FAB LAB) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. เง่ือนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
2.1 ด าเนินการตามก าหนดการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2.2 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 

ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการและเง่ือนไขของหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
2.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการรับนักเรียน ถือเปน็ที่สิ้นสุด นักเรียนท่ีไม่

เข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีก าหนด ไม่มารายงานตัวรับเอกสาร ไม่มารายงานตัวในการ
ประชุมผู้ปกครอง  ไม่มามอบตัวและไม่ช าระเงินตาม วัน เวลาท่ีโรงเรียนก าหนด  
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566  ทุกกรณี  
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ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธ์ิ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มี

นโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการ บริจาคเงินเพื่อเป็น
เงื่อนไขในการรับสิทธ์ิเข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนถ้ามีผู้อ้างสิทธ์ิ
ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธ์ิ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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(แบบรับนักเรียน 2) 
 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 
เพื่อสมัครสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพเิศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 

โรงเรียน......................................................................................................................................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวัด............................................................................... 

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ช่ือ – สกุล.....................................................................................เลขประจ าตัว....................................................... 
เกิดวันท่ี.................................เดือน............................................................................ พ.ศ. .....................................      
ช่ือ-สกุล บิดา...............................................................ช่ือ-สกุล มารดา....................................................................  
มีสภาพทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  3   จ านวน  รวม 5 ภาคการศึกษา  โดยเฉล่ียดังนี้ 

   ล าดับที่ กลุ่มวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

1 
 

ผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา    

2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
    

                                            ออกให้  ณ วันท่ี.............. เดือน.....................................พ.ศ. ..................... 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................... 

(................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 

 

 

 

ติดรูป 
1.5 น้ิว 

(ประทับตรา
โรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

......................................... 
(นายทะเบียน) 


