
 
ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------------------ 

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่าง        
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 
2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจัดท า
โครงการห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความ
สนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-24  มีนาคม พ.ศ.2559 โดย          
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558       
1.2 เป็นโสด 
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบ                                     

หลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่กรอกข้อมูลในเว็บไซต์  wwwwww..sstt rreeeesspp..aacc .. tthh     
2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) ของนักเรียนและบิดามารดา  พร้อมน าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร 
2.4 หนังสือแสดงผลสอบคะแนนรวม O-Net 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดย Print out  จาก Website www.niets.or.th 
นักเรียนต้องน ามายื่นให้แก่โรงเรียน ที่ห้อง TOT (ชั้น 1 อาคาร 1 ฝั่งซ้าย) ในวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ.2559 ถ้าพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนน 30% จากผลสอบ O-Net   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/
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2.5 หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
1) ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1:3)หรือ 
2) ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3) หรือ 
3) ประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2:3)  หรือ 
4) ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ) หรือ 
5) เอกสารวุฒิการศกึษาที่เทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ)   
2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน่ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. ประเภทที่รับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจ านวน  430  คน 
3.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม   จ านวน      304   คน 

3.1.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   รับจ านวน   104   คน  
3.1.2 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  รับจ านวน    32    คน 
3.1.3 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

1) ภาษาฝรั่งเศส    รับจ านวน    32    คน 
2) ภาษาจีน    รับจ านวน    64    คน 

3.1.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)  รับจ านวน    32    คน 
3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  รับจ านวน 126  คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

3.2.1 ประเภทสอบคัดเลือกและผลสอบ O-NET รับจ านวน    76    คน 
1) โครงสร้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   รับจ านวน    36   คน  
2) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) รับจ านวน     8   คน 
3) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

3.1) ภาษาฝรั่งเศส   รับจ านวน     8   คน 
3.2) ภาษาจีน        รับจ านวน     8   คน 
3.3) ภาษาญี่ปุ่น   รับจ านวน     8   คน 

4) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์) รับจ านวน     8   คน 
3.2.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน    50   คน  มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดทา้ย  
2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจดัตั้งโรงเรียน 
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องไดร้ับการ

สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคูพ่ัฒนาหรอืโรงเรียน

เครือข่าย 
6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
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4. ค่าใช้จ่าย  เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 5,670 บาท ประกอบด้วย 

4.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมตัิ
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุง
การศกึษาของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที ่20 ตุลาคม พ.ศ.2554  เป็นเงิน  5,120 บาท 

4.2 เงินอื่น ๆ เป็นค่าสมาชิกแรกเข้า เงินค่าบ ารุง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ  
ปีแรก 350 บาท ปีถัดไป 300 บาท และค่าบริการระบบ iSchool และ SMS  200 บาท 
 

5. การช าระเงิน  
ให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามอตัราในข้อ 4 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา     

โดยให้รับแบบ ใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศกึษาและเงินอื่น ๆ ในวันรายงานตัว วันที่ 3  เมษายน           
พ.ศ. 2559  และให้น าหลักฐานการช าระเงินบ ารงุการศึกษาฯ มายื่นตอ่โรงเรียนในวันมอบตัว วันที ่           
10  เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสิทธิ์การเข้าเรียน   

 
6. วิธีการคัดเลือกทุกประเภท ใช้คะแนนสอบดังนี้  

6.1 คะแนนกลุ่มวิชาพื้นฐาน คิดเป็นคะแนน 70%  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรอืตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานช่วงชั้นที ่3 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า   

6.2 ผลคะแนนสอบ O-NET ม.3  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็น 30%  
6.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดสว่นที่ก าหนดทั้ง 5 

รายวชิา โดยจดัเรียงล าดบัคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคดัเลือก จากคะแนนรวม  T-Score 
คะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุด ล าดับที่ 1 ถึง ล าดับที่ 76 สว่นล าดับที ่77 ถึง ล าดับที ่86 เป็น
บัญชีส ารอง  

6.4 นักเรียนที่สอบผ่านการคดัเลือกอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 76 ให้มารายงานตวัยืนยันสิทธิ์ และช าระ
เงินในวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันที่  10 เมษายน 
2559   เวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นเวลาทีก่ าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

6.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 77 – 86) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 3 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธ์ิหรือไม่ และขอให้มารายงานตัวยืนยันสทิธิ์และช าระเงินใน
วันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรยีนที่สอบได้
ในบัญชีส ารองตามล าดบัและตามจ านวน ในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับ
ที่ 1 – 76 สละสิทธิ์ และมอบตัวภายในวันที่  10 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 
น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรยีนสละสิทธิ ์เข้าเรียน 
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7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบการรายงานตัว

ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มดีังนี ้

           
ประเภท 

กรอกใบแจ้ง
ความจ านง 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

รับสมัคร 
จริงที่โรงเรียน 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 

 
ยื่นคะแนน 
O-NET 

 
ประกาศผลสอบ 

รายงานตัว 
รับเอกสาร 

 

มอบตัว 

 
ม.4 

สอบและผล
คะแนน 
O-NET 

1-24 มี.ค.59 
โดยไม่เว้น
วันหยุด 
ราชการ 

20 – 24 มี.ค.59 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 

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

โรงเรียน 

27  มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

30 มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

3 เม.ย.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

10 เม.ย. 59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

 
                ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียน
ปกติ  ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังนี ้

1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกรอกใบแจ้งความจ านง 
2. กรอกใบแจ้งความจ านงตามประเภทที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าการกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจ านงอย่างเคร่งครัด 
4. ยื่นใบแจ้งความจ านงพรอ้มเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นน้ันจะท าให้เสียสิทธิ์ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกตอ้ง  ต้องยื่นค าร้องหรือทักท้วงต่อกรรมการทันที 
6. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ จะต้องสมัครสอบคัดเลือก

ประเภททั่วไป และเข้าสอบคัดเลือกตามที่โรงเรียนก าหนด 
7. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
8. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ 

(เว้นวันหยุด ราชการ หรอืที่โทรศพัท์หมายเลข 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 106  
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด  

 
 ข้อควรระวัง 

ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนกัเรียน โรงเรยีนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียน 
ไม่มีนโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงิน
เพื่อเป็นเงื่อนไขในการรบัสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 
ถ้ามีผู้อ้างสิทธิใ์ห้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรกัษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

http://www.streesp.ac.th/

