
 
ประกาศโรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจําปีการศกึษา 2564 

------------------------------------------------------------ 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  
ประจําปีการศึกษา 2564  ในวันที่  24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจํานวน  440  คน 
1.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม  จํานวน   294  คน 
1.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  รับเพิ่ม 146 คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.2.1 ประเภทสอบคัดเลือก   รับจํานวน  138  คน 
1.2.2 ประเภทเง่ือนไขพิเศษ รับเฉพาะโครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)  

และโครงสร้างศิลปศาสตร์ (สงัคมศาสตร์) รับจํานวน    8  คน 

2. โครงสร้างที่เปิดรับนักเรียนทั่วไป ดังน้ี 
2.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์         รับจํานวน    41 คน  
2.2 โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับจํานวน    22 คน 
2.3 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

1) ภาษาฝร่ังเศส    รับจํานวน    13 คน 
2) เกาหลี     รับจํานวน    13 คน 
3) ภาษาจีน     รับจํานวน    11 คน 
4) ภาษาญี่ปุ่น                                        รับจํานวน    19 คน 

2.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)  รับจํานวน    19 คน 

3. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
3.1  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                 

หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563     
3.2  เป็นโสด  
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3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.4  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบ                 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.5  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียน

สตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2564 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์(www.streesp.ac.th/newstd)  
ระบุโครงสร้างที่ต้องการสมัคร อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

4.2 สําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดย
เจ้าของช่ือเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนอย่างละ 1 ชุด 

4.3 สําเนาหลักฐานการศึกษาที่ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
1)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่ 3 (ปพ.1:3) 
2)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ   

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)  ประกาศนียบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2:3)   
4)  ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5)  เอกสารวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตร   

 กระทรวงศึกษาธิการ)   
4.4 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตาม

เง่ือนไขพิเศษมาย่ืนที่โรงเรียน บริเวณหน้าอาคารศรีสมบูรณ์ ในวันที่ 26 – 28 
เมษายน พ.ศ. 2564 นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเง่ือนไขพิเศษมายื่นในวันสมัครจะไม่
สามารถสมัครเง่ือนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง) 

4.5 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
4.6 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง, หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

5.   ขั้นตอนการสมัคร 
5.1 กรอกข้อมลูการสมัครเข้าศกึษาต่อโรงเรียนสตรีสมทุรปราการ ระดับช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 
(www.streesp.ac.th/newstd) โดยระบุประเภทที่ต้องการสมคัร และกรอกข้อมลูให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ต้ังแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 (ปิดระบบรับสมคัรวันที ่ 
28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.) 

5.2 สแกนหรือถ่ายรูปหลกัฐานการสมัครในข้อ 4.2 – 4.6 ใหค้รบถ้วนและชัดเจน ส่งเข้า
ระบบรับสมคัรนักเรียนออนไลน์ โดยย่ืนตามวัน/เวลาที่กําหนด  หากนักเรยีนสมคัรและ
ส่งเอกสารไม่ตรงตามวันเวลาที่กําหนดไว้จะไม่สามารถสมัครเรียนได้  
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5.3 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐานแลว้ จะประกาศรายช่ือผู้สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรี

สมทุรปราการ (www.streesp.ac.th/newstd) ในวันถัดไป นักเรยีนจะต้องตรวจสอบ
รายช่ือผูส้มคัร โดยระบบจะแจ้งว่า “การสมัครสมบูรณ”์ จงึจะถือว่านักเรยีนได้สมัคร
เสรจ็สิ้นแล้ว หากรายช่ือนักเรยีนขึ้นว่า “หลกัฐานไม่ครบ” ให้ดําเนินการส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.  

5.4 ให้นักเรียนตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ เลขประจําตัวผู้สมัคร เลขที่ห้องสอบ  
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564   จึงจะถือว่า
นักเรียนได้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว หากไม่มีรายช่ือในประกาศให้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
รับนักเรียน 

6. วิธีการคัดเลือกใช้คะแนนสอบ  ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 3 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า  

 

7. กําหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลอืก /
เงื่อนไขพิเศษ  

 

24 – 28 เม.ย. 64 
กรอกข้อมูลการสมัครและ 

ส่งหลักฐานการสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร 

นักเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.streesp.ac.th/newstd 
* ปิดระบบวันที่ 28 เม.ย. 64 

เวลา 16.30 น. 

24 - 29  เม.ย. 64 
ตรวจสอบรายชื่อและผลการ

สมัครที่เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th/newstd 

หากหลักฐานไม่ครบ 
ให้ดําเนินการส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 64 

เวลา 16.30 น. 

2 พ.ค. 64 
 (ตามตารางสอบ) 

 

6 พ.ค. 64 
ประกาศผลทางเว็บไซต์

โรงเรียน 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

6 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

9 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

 
หมายเหตุ  : 
 1. นักเรียนต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เท่านั้น 
 2. เมื่อสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครที่หน้าเว็บไซต์ในวันถัดไป  
 3. หากรายช่ือของนักเรียนขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. 
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เง่ือนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้าย
ประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 7 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือก  
ตามข้ันตอนและเข้าสอบตามกําหนดไว้ มิเช่นน้ันจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ           
ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตามที่แนบท้ายประกาศน้ี ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศน้ี 

4. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5. การเรียกร้องสิท ธ์ิใด ๆ  ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่าน้ัน  การทักท้วงสิท ธ์ิใด ๆ  

ต้องดําเนินการภายในกรอบเวลาที่กําหนด ถ้าพ้นกําหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 096-708-4326 
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่  9 เมษายน   2564 

                
 
           

(นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีสมทุรปราการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีท่ีมีบุคคลอ้างสิทธ์ิ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียน ไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอํานาจให้แก่ผู้ใดท้ังสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธ์ิเข้าเรียน  
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธ์ิให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะดําเนินการตาม
กฎหมายในการรักษาสทิธ์ิ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ระเบยีบการสมัครสอบคัดเลอืกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 

ประจําปีการศกึษา 2564 
------------------------------------------------------------ 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจ การ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจําปีการศึกษา 
2564  ในวันที่  24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ

กําลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
1.2 เป็นโสด  
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
1.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  
ปีการศึกษา 2564 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับ ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่  4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd)  ระบุ
โครงสร้างที่ต้องการสมัคร อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถว้น 

2.2  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยเจ้าของช่ือเป็นผู้
รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนอย่างละ 1 ชุด 

2.3  สําเนาหลักฐานการศึกษาที่ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
1)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่ 3 (ปพ.1:3) 
2)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)  ประกาศนียบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2:3)   
4)  ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5)  เอกสารวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ)   
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2.4  นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเง่ือนไขพิเศษ 

มาย่ืนในวันสมัครคัดเลือก (26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564) นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเง่ือนไข
พิเศษ มาย่ืนในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเง่ือนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็น
ผู้สมัครด้วยตนเอง) 

2.5  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.6  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง, 

หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

3. ประเภทที่รับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจํานวน  440  คน 
3.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม    
3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

3.2.1 ประเภทสอบคัดเลือก มีดังน้ี    
1) โครงสร้างวิทยาศาสตร์       
2) โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

3.1) ภาษาฝร่ังเศส    
3.2) เกาหลี     
3.3) ภาษาจีน         
3.4) ภาษาญี่ปุ่น    

4) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)        
3.2.2 ประเภทเง่ือนไขพิเศษ  มีคุณสมบัติดังน้ี 

1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนซึ่ง 
มีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์

ดูแลเป็นพิเศษ 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
5) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

   
 หมายเหตุ  : นักเรียนที่สมัครคัดเลือกประเภทเง่ือนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตาม
เง่ือนไขพิเศษมาย่ืนที่โรงเรียน บริเวณหน้าอาคารศรีสมบูรณ์ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 
นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษมาย่ืนในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเง่ือนไขพิเศษได้ 
(ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง) 

 
4. ค่าใช้จ่าย  เงนิบํารุงการศึกษาประจําปีการศึกษา 1/2564 

เงินบํารุงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และได้รับ
อนุมัติจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบํารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2554  เป็นเงนิ  5,920 บาท 
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5. การชําระเงิน  
ให้ชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ให้มาชําระที่โรงเรียนในวันมอบตัว  

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น.  หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

6. วิธีการคัดเลือกทุกประเภท ใช้คะแนนสอบดังนี้  
6.1 คะแนนกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่ 3 
พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า   

6.2 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนที่ กําหนดทั้ง  
5 รายวิชา โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู้มีสิทธ์ิสอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score 
คะแนนสูงสุดไปคะแนนตํ่าสุดตามโครงสร้าง 

6.3 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้าง ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธ์ิ รับเอกสารการมอบตัว    
ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง มอบตัวพร้อมชําระ
เงินในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  หากพ้นเวลา 
ที่กําหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

6.4 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีสํารอง ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
www.streesp.ac.th ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละ
สิทธ์ิหรือไม่ และขอให้มามอบตัวและชําระเงินในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.  
ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสํารองตามลําดับและตามจํานวน ในกรณีที่มี
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ สละสิทธ์ิ หากพ้นเวลาที่กําหนดถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิเข้าเรียน 

7. กําหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบการรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบคัดเลอืก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลอืก/ 
เงื่อนไขพิเศษ 

 

24 – 28 เม.ย. 64 
กรอกข้อมูลการสมัครและ 

ส่งหลักฐานการสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร 

นักเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.streesp.ac.th/newstd 
* ปิดระบบวันที่ 28 เม.ย. 64

เวลา 16.30 น. 

24 - 29  เม.ย. 64 
ตรวจสอบรายชื่อและผลการ

สมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th/newstd 

หากหลักฐานไม่ครบ 
ให้ดําเนินการส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 64 

เวลา 16.30 น. 

2 พ.ค. 64 
 (ตามตารางสอบ) 

 

6 พ.ค. 64 
ประกาศผลทางเว็บไซต์

โรงเรียน 
และติดประกาศ  

ณ ป้ายนิเทศของโรงเรียน  
 

6 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

9 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนปกติ  

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เง่ือนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังน้ี 
 

1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัคร 
2. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด 
3. ระบุโครงสร้างห้องเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
4. กรอกข้อมูลผูส้มัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นน้ันจะทําให้เสียสทิธ์ิ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องย่ืนคําร้องหรือทกัท้วงต่อกรรมการทันท ี
6. นักเรียนที่มีความประสงค์สมคัรสอบคัดเลือกประเภทเง่ือนไขพิเศษ จะต้องสมัครสอบคัดเลือก

ประเภททั่วไป และเข้าสอบคดัเลือกตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
7. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
8. การเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่าน้ัน การทักท้วงสิทธ์ิใด ๆ ต้อง

ดําเนินการภายในกรอบเวลาที่กําหนด ถ้าพ้นกําหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 
9. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
10. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 096-708-4326  
11. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด   

 
 
 

 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีท่ีมีบุคคลอ้างสิทธ์ิ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอํานาจให้แก่ผู้ใดท้ังสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธ์ิเข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธ์ิให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะดําเนินการ 
ตามกฎหมายในการรักษาสิทธ์ิ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  


