
 
ประกาศโรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจําปีการศกึษา 2564 

------------------------------------------------------------ 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจ การบริหารและการจัด
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจําปีการศึกษา 2564  ในวันที่  24 – 28 เมษายน  
พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ  รบัจํานวน  396 คน  จําแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนกัเรียนทั่วไป รับจํานวน 317 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   รับจํานวน 198  คน 
1.1.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ)  

รับจํานวน 119  คน 
1.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจํานวน 32 คน  แบ่งตามประเภทดังนี้ 

1.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ  รับจํานวน 8 คน ประกอบด้วย 
1) ทัศนศิลป์ หรือ   
2) นาฏศิลป์  หรือ    
3)   ดนตรีสากล หรือ  
4)   ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 

1.2.2 ด้านกีฬา รับจํานวน  24  คน ประกอบด้วย 
1) กีฬาแฮนด์บอล  หรือ   
2) กีฬาฟุตซอล หรือ 
3) กีฬาบุคคลว่ายนํ้า หรือ    
4) กีฬาบุคคลเทควันโด หรือ 
5) กีฬาบุคคลอ่ืน ๆ   

1.3  ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  รับจํานวน  47 คน   
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2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 

2.1 สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกําลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563       

2.2 เป็นโสด  
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
2.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเง่ือนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2564 

 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 ในระบบรบัสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) 
โดยระบุประเภทที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน 

3.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.3 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงชื่อรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
3.4 สําเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง รับรองสําเนาโดยเจ้าของชื่อ จํานวน 1 ฉบับ 
3.5 หลักฐานทางการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

3.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 

3.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  

3.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
3.5.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2)  

(ปพ.2:บ)  
3.5.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

3.6 หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น   
3.7 นักเรียนความสามารถพิ เศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ ย 2 ปีการศึกษา  

(ป.4 และ ป.5) ไม่ตํ่ากว่า 2.50  นําแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอ่ืน ๆ  
มาย่ืนต่อคณะกรรมการในวันทดสอบความสามารถพิ เศษ (29 เมษายน พ.ศ. 2564)  
นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นจะไม่มีคะแนนในส่วนแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3.8 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเง่ือนไข
พิเศษมาย่ืนที่ โรงเรียน บริเวณหน้าอาคารศรีสมบูรณ์  ในวันที่ 26 – 28 เมษายน  
พ.ศ. 2564 นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเง่ือนไขพิเศษมาย่ืนในวันสมัครจะไม่สามารถ
สมัครเง่ือนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง) 

                                   

4. ขั้นตอนการสมัคร 
4.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 ในระบบรบัสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) โดย
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ระบุประเภทที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้ังแต่วันที่ 24 – 28 
เมษายน พ.ศ. 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.) 

4.2 สแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการสมัครในข้อ 3.2 – 3.6 ให้ครบถ้วนและชัดเจน ส่งเข้าระบบ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ โดยย่ืนตามวัน/เวลาที่กําหนด  หากนักเรียนสมัครและส่งเอกสาร
ไม่ตรงตามวันเวลาที่กําหนดไว้จะไม่สามารถสมัครเรียนได้  

4.3 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐานแล้ว จะประกาศรายช่ือผู้สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ (www.streesp.ac.th/newstd) ในวันถัดไป นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สมัคร โดยระบบจะแจ้งว่า “การสมัครสมบูรณ์” จึงจะถือว่านักเรียนได้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว  
หากรายช่ือนักเรียนขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่  
29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.  

4.4 ให้นักเรียนตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ เลขประจําตัวผู้สมัคร เลขที่ห้องสอบ ทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564   จึงจะถือว่านักเรียนได้สมัคร
เสร็จสิ้นแล้ว หากไม่มีรายช่ือในประกาศให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับนักเรียน 

5. วิธีคัดเลือกใช้คะแนนสอบ ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วงช้ันที่ 2 พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า   

6. กําหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ 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. 

1 พ.ค. 64 
 (ตามตาราง

สอบ) 
 

5 พ.ค. 64 
ประกาศผลทางเว็บไซต์

โรงเรียน 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

5 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

8 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

 
ประเภท รับสมัคร ทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ  

ประกาศผล 
การทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

ความสามารถพิเศษ 
 

24 – 27 เม.ย. 64 
กรอกข้อมูลการสมัครและ 

ส่งหลักฐานการสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร 

นักเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.streesp.ac.th/newstd 

 

*นักเรียนสามารถเลือกสมัคร
ความสามารถพิเศษได้เพียง  

1 ประเภทเท่านั้น 

29  เม.ย. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

30  เม.ย. 64 
 

1 พ.ค. 64 
 (ตามตาราง

สอบ) 
 

5 พ.ค. 64 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

5 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

8 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
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  หมายเหตุ  : 
 1. นักเรียนต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เท่านั้น 
 2. นักเรียนสามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 ประเภท เท่าน้ัน 
 3. เมื่อสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครที่หน้าเว็บไซต์ในวันถัดไป  
 4. หากรายช่ือของนักเรียนขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” ให้ดําเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ 29 เมษายนพ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. 
 5. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษทุกคนต้องทดสอบความสามารถพิเศษ และสอบจัดช้ันเรียน 
  

ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ศึกษารายละเอียด 
หลักการ วิธีการ เง่ือนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 6 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลอืกตาม
ขั้นตอนและเขา้สอบตามกําหนดไว้ มิเช่นน้ันจะไม่มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ            
ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตามที่แนบท้ายประกาศน้ี ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรทีต้่องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบทา้ยประกาศน้ี 

4. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5. การเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่าน้ัน การทักท้วงสิทธ์ิใด 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 โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอํานาจให้แก่ผู้ใดท้ังสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธ์ิเข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธ์ิให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะดําเนินการตาม
กฎหมายในการรักษาสิทธ์ิ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ระเบยีบการสมัครสอบคัดเลอืกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 

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

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ื นฐาน พ .ศ . 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึ กษา พ .ศ . 2550 - 2561  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจําปีการศึกษา 2564  ในวันที่  24 – 28 เมษายน  
พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกําลัง

ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563     
1.2. เป็นโสด  
1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.5. คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2564 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) โดยระบุประเภทที่ต้องการสมัคร และ
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.3 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน โดยเลือกใช้ตามประเภทที่สมัคร ดังน้ี 

2.3.1 ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนต้องมีช่ือในทะเบียนบ้าน ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  พร้อมให้ผู้ปกครอง
รับรองสําเนาถูกต้อง  

2.3.2 นักเรียนทั่วไป สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองรับรองสําเนาถูกต้อง  
2.4 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
2.5 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมสําเนาที่ผู้ปกครองลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังน้ี   

2.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 
พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 

2.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 
2551 (ปพ.1:ป)  
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2.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
2.5.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2) (ปพ.2:บ)  
2.5.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

2.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ตํ่ากว่า 
2.50 นําแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอ่ืน ๆ มาย่ืนต่อคณะกรรมการในวันทดสอบ
ความสามารถพิเศษ นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมาย่ืนจะไม่มีคะแนนในส่วนแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2.7 นักเรียนที่สมัครคัดเลือกประเภทเง่ือนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเง่ือนไขพิเศษมาย่ืนที่
โรงเรียน บริเวณหน้าอาคารศรีสมบูรณ์ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐาน
เง่ือนไขพิเศษมาย่ืนในวันและเวลาท่ีสมัครจะไม่สามารถสมัครเง่ือนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัคร
ด้วยตนเอง) 

2.8 หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น ใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ,หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

3. ประเภทที่รับสมัคร 
นักเรียนห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
3.1  ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที ่ดังน้ี 

3.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการคือ นักเรียนที่มช่ืีออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป มี 13 ตําบลดังน้ี 

1) ตําบลปากนํ้า 
2) ตําบลท้ายบ้าน 
3) ตําบลท้ายบ้านใหม ่
4) ตําบลบางเมือง 
5) ตําบลบางเมืองใหม ่
6) ตําบลแพรกษา 
7) ตําบลแพรกษาใหม ่
 

8) ตําบลบางปู  
9) ตําบลบางปูใหม่ 
10) ตําบลสําโรงเหนือ   
11) ตําบลบางโปรง  
12) ตําบลบางด้วน  
13) ตําบลเทพารักษ์  

 

3.1.2 นักเรียนทั่วไปคือ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หรือนักเรียนที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการ หรือ 
นักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ ไม่ครบ 2 ปี 

 

3.2  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  
3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ 

1) มีระดับผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.4-5) หรือช่วงช้ันที่ 2 ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
2) นักเรียนผู้สมัครสอบต้องมีทักษะตามความสามารถพิเศษที่สมัครสอบและ เข้าร่วมแข่งขัน หรือ

คัดเลือกในนามโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นโล่ เหรียญรางวัล หรือเกียรติบัตรจากการแข่งขัน
ระดับต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ (หลักฐานฉบับจริงเท่าน้ัน) ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียน 

3) ความสามารถพิเศษแต่ละประเภทที่โรงเรียนกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กําหนด (24 - 27 เมษายน พ.ศ. 2564)  
5) ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือก ตามความสามารถพิเศษที่ลงนาม 

ประทับตราโดยสถานศึกษา มาย่ืนเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก  
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6) นักเรียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ในวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายในเวลาท่ีกําหนด พร้อมนําแฟ้ม
สะสมผลงาน และหลักฐานประกอบต่าง ๆ มาย่ืนในวันทดสอบความสามารถพิเศษ  
โดยผู้สมัครต้องนําวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว รวมท้ังชุดกีฬา มาเองในวันทดสอบทักษะ  

7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้องได้คะแนนรวม
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศ และอื่น ๆ ให้อยู่
ในดุลพินิจของกรรมการ สอบคัดเลือกที่โรงเรียนแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของกรรมการรับ
นักเรียน ประจําปีการศึกษา 2564 

8) โรงเรียนจะคืนหลักฐานความสามารถพิเศษให้ในวันประกาศผลสอบ ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
9) นักเรียนทุกคนที่สมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษทั้งที่ ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับ 

การคัดเลือกต้องเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
10) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   

สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 
 

3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2  ประเภทดังน้ี 
3.2.2.1  ด้านศิลปะ  รับจํานวน  8  คน 

1)  ด้านทัศนศิลป์  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป ์
คําชี้แจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จําแนกตามประเภท  ดังน้ี 

ท่ี รายการทดสอบ  คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1  พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ี / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2  แฟ้มสะสมงาน  10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ผลงานทัศนศิลป์หรือภาพถ่าย
ผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขัน
หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

3  ทดสอบทักษะทางศิลปะ (ตามหัวข้อท่ีกําหนด) 
3.1 ปฏิบัติ : วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) 
3.2 ปฏิบัติ : วาดเส้น (ดินสอ EE) 

 
30 
30 

 
เทคนิคการออกแบบรูปภาพ / เทคนิคการใช้สี
และอุปกรณ์ ต่างๆ  ทางทัศนศิลป์  / แสดง
ข้ันตอนในการทํางานด้วยความชํานาญ ฯลฯ 

4  การสัมภาษณ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน 
เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
มุ่งม่ันท่ีจะใช้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มท่ี 
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หมายเหตุ :  
1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ บนกระดาษ A3 ซึ่งโรงเรียน      

จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ A3 ให้  ผู้ทดสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ สีโปสเตอร์ ดินสอ(EE) 
รวมทั้งกระดานวาดภาพมาเอง   

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 

2)   ด้านนาฏศิลป์ไทย   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศลิปไ์ทย 
คําชี้แจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับประเทศ / ชาติ    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ี / ภาค    7  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด               4  คะแนน 

10 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ภาพถ่ายผลงานของนักเรียนท่ี
แสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็น ผู้เข้าแข่งขันหรือ
ปฏิบัติ 

3 ทดสอบทักษะทางนาฏศิลป์  
3.1 ปฏิบัติ : ระบํามาตรฐาน 1 เพลง 
3.2 ปฏิบัติ : รํานาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1 เพลง 
3.3 ปฏิบัติ : จินตลีลา 1 เพลง 

 
30 
20 
20 

 
ผู้ทดสอบ จัดเตรียมเพลงท่ีจะปฏิบัติ ท้ัง 3 เพลง
มาด้วยตนเอง โดยใส่แผ่นซีดี (ควรสํารองใส่แฟลช
ไดรฟ์)  และเตรียมผ้าแดงสําหรับปฏิบัติ 

4 การสัมภาษณ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน 
เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
มุ่งม่ันท่ีจะใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึน้ไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น      
การสิ้นสุด 

3)   ด้านดนตรสีากล   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
คําชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล มีเกณฑ์ดังน้ี 
 
ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1  พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับประเทศ / ชาติ    20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ี / ภาค   15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด              10  คะแนน 
 
 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
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ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
2  แฟ้มสะสมงาน  10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ผลงานหรือภาพถ่ายผลงาน 
ท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

3 ทักษะการใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลงหรือการขับร้อง 
- ความถนัดในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี (ขับร้องเพลง)  
- การบรรเลงเพลงตามท่ีกําหนด (ขับร้องเพลง) 
- บรรเลงบันไดเสียงตามที่กําหนด 

50 การประกอบเคร่ืองดนตรี การบรรเลงเพลง การ
เล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีสากล
เบื้องต้น 

3 บุคลิกภาพ 20 การรายงานตัวการแสดงออกในการบรรเลง
ระเบียบวินัยในการใช้เคร่ืองดนตรี 

หมายเหตุ :  
1. สามารถใช้เครือ่งดนตรีสากลที่ใช้บรรเลงในวงโยธวาทิต ตามประเภทต่างๆดังน้ี 

1.1 ประเภทเครื่องลมไม้ เช่น ฟลุท๊ คลาริเน็ตแซก็โซโฟน 
1.2 ประเภทเครื่องลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา 
1.3 ประเภทขับร้องเพลงไทย เพลงสากล 

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ               
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 

 
4) ด้านดนตรีไทยและการขับร้องไทยเดิม  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม 
คําชี้แจง  เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  จาํแนกตามประเภท ดังน้ี 
               1. ประเภทขับร้องไทยเดิม 
               2. ประเภทปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับประเทศ / ชาติ    20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนท่ี / ภาค   15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด              10  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสารรับรอง
จากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ภาพถ่ายผลงานของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็น
ว่านักเรียนเป็น ผู้เข้าแข่งขันหรือปฏิบัติ 

3 ทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางด้านการบรรเลงหรือ 
ขับร้อง 

60 พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ       
การขับร้อง ความแม่นยําและความถูกต้องของจังหวะ 
และทํานอง ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลง
และขับร้อง 

4 การสัมภาษณ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน เช่น 
ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความมุ่งม่ันท่ีจะ
ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี และมี
บุคลิกภาพท่ีดีในการบรรเลงหรือขับร้อง                    
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หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึน้ไปและอยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 

1.กรณีเกิดความไม่พร้อมของเคร่ืองดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะก่ัวหลุด สายขาด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน 

2.กรณีผูส้อบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบที่กําหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือ
บรรเลง คณะกรรมการจะไมตั่ดสินผลใหผู้้สอบรายน้ัน 

 

3.2.2.2 ด้านกีฬา  รับจํานวน 28  คน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) กีฬาแฮนด์บอล  มี  KPI  ดังนี้  

 

ที่             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (35 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล      15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน 
หรือการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด     10  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

   

   

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง การตอบ
คําถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งม่ันท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา  
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อม 
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล ( 65 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพ้ืนฐาน 25 การเคล่ือนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ การวิ่ง การโยก                 
การกลับตัว     

 2.2  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ 30 การยิงประตู ทักษะการรับส่งบอล  การเลี้ยงบอล  

   การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

 

2) กีฬาฟุตซอล   มี  KPI ดังนี้ 
ที่             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (35 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล      15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน 
หรือ การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด     10  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานด้าน
กีฬาฟุตซอล เกียรติบัตร  รูปถ่าย เป็นต้น 
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ที่             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง การตอบ

คําถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งม่ันท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา  
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อม 
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกีฬาฟุตซอล ( 65 คะแนน )   

 2.1  ทักษะกีฬาฟุตซอลพ้ืนฐาน 25 การเคล่ือนไหวร่างกาย  การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง การกระโดด  

 2.2  ทักษะกีฬาฟุตซอลเฉพาะ 30 การเดาะบอลด้วยทักษะต่าง ๆ การเลี้ยงบอล  
ทักษะการรับ-ส่งบอล  การยิงประตู  การเล่นเป็นทีม 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นฟุตซอล 

 

3) กีฬาบุคคลว่ายน้ํา  มี  KPI  ดังนี้ 
ที่               รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา (40 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา 20 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน 

        ระดับนานาชาติ             20 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ/สมาคม  15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด     10  คะแนน       

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้ํา 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาว่ายน้ํา เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบคําถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งม่ันท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกีฬาว่ายน้ํา ( 60 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาว่ายน้ําพ้ืนฐาน 25 ว่ายน้ําเด่ียวผสม 200 เมตร สระว่ายน้ํามาตรฐาน 50 ม. 

   (เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทย) 

 2.2  ทักษะกีฬาว่ายน้ําเฉพาะ 25 ว่ายน้ําท่าถนัด  1 ท่า ระยะ 50 เมตร 

   พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างวามเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาว่ายน้ํา 
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4) กีฬาบุคคลเทควันโด มี KPI ดังนี้ 
ที่              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 50 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาเทควันโด 30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             30 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    25  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด/สมาคม   20  คะแนน    

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาเทควันโด  เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบคําถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งม่ันท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกีฬาเทควันโด ( 50 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาเทควันโดพ้ืนฐาน 20 การรํา  การเตะ  การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าท่ีถูกต้อง 

   ตามเกณฑ์สมาคมเทควันโด 

 2.2  ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ 20 ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาที 

   พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู้ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโด 
 

5) กีฬาบุคคลอ่ืนๆ  มี  KPI ดังนี้ 
ที่              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 70 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬา 50 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             50 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    40  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด/สมาคม   30  คะแนน    

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาชนิดนั้น ๆ เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบคําถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งม่ันท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อม 

   ในการสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 
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ที่              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 
2 ทักษะกีฬา ( 30 คะแนน )   

  2.1  ความสามารถพ้ืนฐานท่ีนักกีฬาพึงมี 10 การเคล่ือนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ , สมรรถภาพ ฯลฯ 

 2.2  ทักษะกีฬาเฉพาะ(ตามชนิดกีฬาท่ีสมัคร) 10 ทดสอบทักษะเฉพาะตามชนิดกีฬาท่ีสมัคร (ถ้าไม่สามารถ
ทดสอบได้ให้นําคะแนนในข้อนี้ไปรวมใน ข้อ1.2) 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬา (ตามชนิด
กีฬาท่ีสมัคร) 

 
3.3 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  รับจํานวน 47 คน  มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมีเง่ือนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

3.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล 

เป็นพิเศษ 
3.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
3.3.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

 
หมายเหตุ  : นักเรียนที่สมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเง่ือนไข

พิเศษมาย่ืนที่โรงเรียน บริเวณหน้าอาคารศรีสมบูรณ์ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 นักเรียนคนใดไม่มี
หลักฐานเง่ือนไขพิเศษมาย่ืนในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเง่ือนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็น
ผู้สมัครด้วยตนเอง) 

 

4. ค่าใช้จ่าย เงินบํารุงการศึกษาประจําปีการศึกษา 1/2564 
เงินบํารุงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และได้รับอนุมัติ

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบํารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554  เป็นเงิน  6,300 บาท 

5. การชําระเงิน  
ให้ ชําระเงินบํารุงการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ให้มาชําระที่ โรงเรียนในวันมอบตัว  

วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.  หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน   

6. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี้ 
6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (ข้อ 3.1)  ต้องใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 5 รายวิชา คือ 

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงช้ันที่ 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า  

6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2)  ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธีการคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันที่กําหนด  



 
 

14

6.3 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ (ข้อ 3.3) ต้องสมัครสอบและเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ 6.1  และมีคุณสมบัติผ่าน
การคัดเลือกตามเง่ือนไขที่กําหนด  

6.4 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนที่ กําหนดทั้ ง 5 รายวิชา  
โดยจัดเรียงลําดับคะแนนของผู้มีสิทธ์ิสอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score คะแนนสูงสุดไปคะแนน
ตํ่าสุด  

6.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัวและใบแจ้ง
การชําระเงิน ด้วยตนเอง ในวันที่  5  พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง
มอบตัวพร้อมชําระเงิน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น.  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
หากพ้นเวลาที่กําหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

6.6 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีสํารอง ให้ เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
www.streesp.ac.th ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธ์ิ
หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและชําระเงินในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะ
เรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีสํารองตามลําดับและตามจํานวน ในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ 
สละสิทธ์ิ หากพ้นเวลาที่กําหนดถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิเข้าเรียน 

7. กําหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
สอบ

คัดเลือก 
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. 

1 พ.ค. 64 
 (ตาม

ตารางสอบ) 
 

5 พ.ค. 64 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

5 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

8 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

 

ประเภท รับสมัคร 
ทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ  

ประกาศผลการ
ทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ 

สอบ
คัดเลือก 

ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

ความสามารถ
พิเศษ 

 

24 – 27 เม.ย. 64 
กรอกข้อมูลการสมัครและ 

ส่งหลักฐานการสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัคร 

นักเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์
www.streesp.ac.th/newstd 

 

*นักเรียนสามารถเลือกสมัคร
ความสามารถพิเศษได้เพียง 1 

ประเภทเท่านั้น 

29  เม.ย. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

30  เม.ย. 64 
 

1 พ.ค. 64 
 (ตามตาราง

สอบ) 
 

5 พ.ค. 64 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

5 พ.ค. 64 
รายงานตัวที ่
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
 

8 พ.ค. 64 
ตั้งแต่เวลา 

8.30–16.30 น. 
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษารายละเอียด หลักการ 
วิธีการ เง่ือนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัคร 
2. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด 
3. ระบุประเภทที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนถูกต้อง 
4. กรอกข้อมูลผูส้มัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นน้ันจะทําให้เสียสทิธ์ิ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องย่ืนคําร้องหรือทกัท้วงต่อกรรมการทันท ี
6. นักเรียนที่มีความประสงค์สมคัรสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

จะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไป และเข้าสอบคัดเลือกตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
7. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชําระเงินบํารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
8. การเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่าน้ัน การทักท้วงสิทธ์ิใด ๆ ต้องดําเนินการ

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

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

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีท่ีมีบุคคลอ้างสิทธ์ิ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

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


