
 
ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 

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

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่าง        
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา     
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1)  ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 - 24  มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558       
1.2 เป็นโสด 
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
1.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ  

 
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 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) เลือกใช้ตามประเภทที่สมัคร ดังนี้ 

2.3.1 ในเขตพื้นที่บริการ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ของนักเรียนต้องมีชื่อนักเรียน 
ในสถานะผู้อาศัย ฉบับเดียวกับ บิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือ ยา่ หรือตา หรือยาย ที่มี
ฐานะเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือหัวหน้าครอบครัวส าหรับทะเบียนบ้านแบบเก่า   
ไม่ต่ ากวา่ 2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  (นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านทั้ง 2 คนก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) โดยให้น าทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้า
บ้าน (ท.ร.14) ฉบับจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสารที่ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ชุด  นักเรียนคนใดไม่มีทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบใน
เขตพื้นที่บริการ 

2.3.2 ในเขตพื้นที่ทั่วไป ให้น าทะเบียนบ้านของนักเรียน และของบิดา หรือมารดา หรอื ผู้ปกครอง 
โดยให้น าฉบับจริง (ท.ร.14) มาแสดง พร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง    
จ านวน 1 ชุด 
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2.4 หนังสือแสดงผลการสอบ O -Net  5  กลุ่มสาระการเรียนรู ้ระดับประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ Print out  
ของ สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สทศ.) โดย Printout จาก Website www.niets.or.th  
www.niets.or.th โดย นักเรียนต้องน ามายื่นใหแ้ก่โรงเรียน ที่ห้อง TOT (ชั้น 1 อาคาร 1 ฝั่งซ้าย)  
ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ถ้าพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนน 30% จากผล
สอบ O-Net   

2.5 หลักฐานทางการศึกษา  ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผูป้กครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหน่ึง 
ดังนี้   
2.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่    

4-6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2)   
2.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  
2.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
2.5.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2) หรือ (ปพ.2:บ)  
2.5.5 เอกสารรับรองวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

2.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ า
กว่า 2.5 หรือร้อยละ 65 แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่นๆ มายื่นต่อ
คณะกรรมการในวันสมัครเข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นในวันและ
เวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครความสามารถพิเศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้ในวันประกาศผลสอบ) 

2.7 หนังสือรับรอง หรือเอกสารหลักฐานกรณีที่นักเรียนสมัครเง่ือนไขพิเศษ 
2.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น 

2.8.1 ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
2.8.2 ใบอนุญาตรับบุตรบุญธรรม ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
2.8.3 สูติบัตร  ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

3. ประเภทที่รับสมัคร 
นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  300 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจ านวน 240 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่ 
3.1.1 นักเรียนเขตพื้นที่บริการ  รับ  40% จ านวน  96  คน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน            

สตรีสมุทรปราการ มี 13 ต าบลดังนี ้
1) ต าบลปากน้ า 
2) ต าบลท้ายบ้าน 
3) ต าบลท้ายบ้านใหม ่
4) ต าบลบางเมือง 
5) ต าบลบางเมืองใหม่ 
6) ต าบลแพรกษา 
7) ต าบลแพรกษาใหม ่

8) ต าบลบางปูใหม่ 
9) ต าบลส าโรงเหนือ   
10) ต าบลบางโปรง  
11) ต าบลบางปู  
12) ต าบลบางด้วน  
13) ต าบลเทพารักษ์  

3.1.2 นักเรียนเขตพื้นที่ทั่วไป รับ  60%  จ านวน  144  คน ประกอบด้วย 
- นักเรียนเขตพื้นที่บริการ 
- นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/
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3.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน    22   คน   

3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ 
1) มีระดับผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.4-5) หรือช่วงชัน้ที่ 2 

ไม่ต่ ากวา่ 2.50 หรือไมต่่ ากวา่ร้อยละ 65 
2) นักเรียนผู้สมัครสอบต้องมีทักษะตามความสามารถพิเศษที่สมัครสอบและเข้า

ร่วมแข่งขัน หรือคัดเลือกในนามโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นโล่, เหรียญรางวัล 
หรือ เกียรติบัตรจากการแข่งขันระดับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียน 

3) ความสามารถ พิเศษแต่ละประเภทที่โรงเรียนก าหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนด (20 – 21 มีนาคม 2559)  
5) ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือก ตามความสามารถพิเศษที่

ลงนาม ประทับตราโดยสถานศึกษา มายื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
คัดเลือก  

6) นักเรียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษที่สมัคร  
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายใน
เวลาที่ก าหนด พร้อมมีแฟ้มสะสมผลงาน และหลักฐานประกอบต่างๆ มายื่นใน
วันสมัครสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ โดยส าเนามอบให้กรรมการรับสมัคร 
1 ชุด และให้น าวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวมาเอง ในวันทดสอบทักษะ  

7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้อง
ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก
ตามประกาศ และอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ สอบคัดเลือกที่ โรงเรียน
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการรับนักเรียน ประจ าปี การศึกษา 2559 

8) โรงเรียนจะคืนหลักฐานความสามารถพิเศษให้ในวันประกาศผลสอบ ที่ห้องธุรการ 
3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2  ประเภทดังนี ้

3.2.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ รับจ านวน    10   คน 
1) ด้านทัศนศิลป์ รับจ านวน    2   คน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จ าแนกตามประเภท  ดังนี้ 

ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ              20    คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ         15    คะแนน 
เกียรติระดับจังหวดั                10    คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่          5    คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร เหรยีญรางวัล 
เอกสารรับรอง จากโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน  

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐาน  ประวตัินักเรียน  ภาพถ่าย
ผลงานนักเรียนที่มีตัวผู้แข่งขันอยู่ด้วย   
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ทักษะการวาดภาพด้วยสชีอล์ค 60 การแสดงข้ันตอนในการท างาน          
ด้วยความช านาญ การตดัสินใจ  
การใช้สีและการให้น้ าหนักสี 
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4 สัมภาษณ ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็น
นักเรียน เช่น เรียบร้อย   
มีมารยาทดี  มุ่งมั่นที่จะใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพด้วยสีชอล์ค บนกระดาษA3 ซึ่งโรงเรียน 

จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ A3 ให้  ผู้ทดสอบจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพและสีชอล์ค                
รวมทั้งกระดานวาดภาพมาเอง   

2. การตัดสินผลการคดัเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ 
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 
 

2) ด้านนาฏศิลป์ไทย  รับจ านวน    2   คน 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 

ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  เอกสาร

รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน  รูปถ่าย  แฟม้
สะสมงาน  การสัมภาษณ์นักเรียน  ผู้ปกครอง 

2 ทดสอบทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 30 ผู้ทดสอบ สอบเพลงร าวงมาตรฐาน  2 เพลง 
เพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงร ามาซิมาร า 
เพลงที่ 2 เพลงเลือก 1 เพลง (เลือกโดยการจับ
ฉลาก ถ้าจับได้เพลงบังคบัต้องจับใหม่) 

3 ทดสอบปฏิบัติ ร าแม่บทเล็กและร า
เบ็ดเตล็ด 1 ชุด 

40 ให้ผู้ทดสอบเตรียมเพลงประกอบการร ามาสอบเอง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตดัสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ไดร้้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น 
การสิ้นสุด 

 
3) ด้านดนตรีสากล  รับจ านวน    4     คน 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
ค าช้ีแจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางดา้นดนตรสีากล มีเกณฑ์ดังนี้ 

ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากประสบการณ์ทางดา้น

ดนตรีจากสถาบันที่เคยศึกษา 
30 หลักฐานเกียรติบัตร เอกสารรับรองจากทาง

โรงเรียนในด้านความสามารถทางดนตร ี         
แฟ้มสะสมงาน 

2 ทักษะการใช้เครื่องดนตรใีนการบรรเลง
หรือการขับร้องเพลง ประเภทต่างๆ 
(ไทย สากล ) 

50 การประกอบเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลง      
การเล่นบันไดเสียงการอา่นโน้ต ทฤษฎีดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 

3 บุคลิกภาพ 20 การรายงานตัวการแสดงออกในการบรรเลง
ระเบียบวินัยในการใช้เครื่องดนตร ี
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หมายเหตุ :  
1. สามารถใช้เครื่องดนตรีสากลที่ใช้บรรเลงในวงโยธวาทิต ตามประเภทต่างๆดังนี้ 

1.1 ประเภทเครื่องลมไม้ เช่น ฟลุ๊ท คลาริเน็ตแซ็กโซโฟน 
1.2 ประเภทเครื่องลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา 
1.3 ประเภทขับร้องเพลงไทย เพลงสากล 

 
2. การตัดสินผลการคดัเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ               

สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 
 

4) ด้านดนตรีและการขับรอ้งไทยเดิม รับจ านวน    2   คน 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม 
ค าช้ีแจง  เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
               1. ประเภทขับร้องไทยเดิม 
               2. ประเภทปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  เอกสารรับรอง             

จากโรงเรียนหรือหน่วยงาน  รูปถ่าย แฟ้มสะสมงาน             
การสัมภาษณ์นักเรียน  ผู้ปกครอง 

2 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางด้านการบรรเลงหรือ           
ขับร้อง 

50 พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ              
การขับร้องความแม่นย าและความถูกต้องของจังหวะและ
ท านอง  

3 ด้านบุคลิกภาพ 20 บุคลิกภาพท่าทางในการบรรเลงหรือขับร้อง                    
ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลงและขับร้อง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตดัสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ไดร้้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น 
การสิ้นสุด 
1.กรณีเกิดความไมพ่ร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะกั่วหลดุ สายขาด ให้อยูใ่น

ดุลพินิจของคณะกรรมการตดัสิน 
2.กรณีผู้สอบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบที่ก าหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือ

บรรเลง คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลให้ผู้สอบรายนั้น 
 

3.2.2.2 ด้านกีฬา  รับจ านวน 12 คน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) กีฬาแฮนด์บอล รับนักเรียน ชาย-หญิง จ านวน 8 คน มี KPI ดังนี้  

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

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หนว่ยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด     10  คะแนน  

        ระดับโรงเรียน                 5  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล  เกียรติบัตร  รูปถ่าย เป็นต้น 
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ที่                  รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ

ค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมในการ
สนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกฬีาแฮนด์บอล ( 65 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพื้นฐาน 25 การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การวิ่ง การโยก                  
การกลับตัว เป็นต้น    

 2.2  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ 30 การยิงประตู ทักษะการรับส่งบอล  การเล้ียงบอล  

   การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น  
ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ ที่แสดง
ถึงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

 
2) กีฬาว่ายน้ า รับนักเรียนชาย-หญิง  จ านวน    3  คน มี KPI ดังนี้ 

ที่                    รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกฬีา (40 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 20 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน 

        ระดับนานาชาติ             20 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    15  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด    10  คะแนน       

        ระดับโรงเรียน,สมาคม      5   คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้ า 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาว่ายน้ า เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกฬีาว่ายน้ า ( 60 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาว่ายน้ าพื้นฐาน 25 ว่ายน้ าเดี่ยวผสม 200 เมตร สระว่ายน้ ามาตรฐาน 50 ม. 

   (เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย) 

 2.2  ทักษะกีฬาว่ายน้ าเฉพาะ 25 ว่ายน้ าท่าถนัด  1 ท่า ระยะ 50 เมตร 

   พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาว่ายน้ า 
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3) กีฬาเทควันโด  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน    1  คน มี KPI ดังนี้ 

 
ที่ 
 

 
                    รายการทดสอบ 

 
คะแนน 

 
                        หลักฐาน/การทดสอบ 

1  ผลงานความสามารถด้านกฬีา ( 50 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาเทควันโด 30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             30 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    25  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที่/จังหวัด    20  คะแนน       

        ระดับโรงเรียน,สมาคม    15   คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาเทควันโด  เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกฬีาเทควันโด ( 50 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาเทควันโดพื้นฐาน 20 การร า  การเตะ  การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าท่ีถูกต้อง 

   ตามเกณฑ์สมาคมเทควันโด 

 2.2  ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ 20 ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาท ี

   พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู้ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโด 

 
3.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ    รับจ านวน   38  คน  มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.3.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดทา้ย  
3.3.2 นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจดัตั้งโรงเรียน 
3.3.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องไดร้ับการสงเคราะห์ดูแล

เป็นพิเศษ 
3.3.5 นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคูพ่ัฒนาหรอืโรงเรียน

เครือข่าย 
3.3.6 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
3.3.7 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
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4. ค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2559 จ านวนเงิน 6,050 บาท ประกอบด้วย 

4.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมตัิ
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุง
การศกึษาของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที ่20 ตุลาคม 2554  เป็นเงิน  5,500 บาท 

4.2 เงินอื่น ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้า 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            
โดยให้รับแบบใบแจ้งการช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ในวันรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 
2559  และให้น าหลักฐานการช าระเงินบ ารุงการศึกษาฯ มายื่นต่อโรงเรียนในวันมอบตัว วันที ่9  เมษายน 
พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน   

 
6. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี้ 

6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (ข้อ 3.1)  ตอ้งใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพื้นฐาน      
คิดเป็นคะแนน 70%  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบั
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช  
2544 หรือเทียบเท่า รวมกับ ผลคะแนนสอบ O-NET ทุกรายวิชาคิดเป็น 30%  เป็น 100 %   

6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2)  ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธกีาร
คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันที่ก าหนด และมีผลคะแนนสอบ O-NET  
ตามข้อ 6.1 นักเรียนที่สอบผ่านการคดัเลือกความสามารถพิเศษแล้วต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันที่    
26 มีนาคม พ.ศ.2559 เพื่อน าคะแนนไปจัดชั้นเรียน 

6.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ 3.3) ต้องสมคัรสอบและเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ 6.1  และมี
คุณสมบัติผ่านการคัดเลอืกตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

6.4 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดสว่นที่ก าหนดทั้ง 5 รายวิชา 
โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score คะแนนสูงสุด
ไปคะแนนต่ าสุด ล าดับที ่1 ถึง ล าดับที่ 240 ส่วนล าดับที่ 241 ถึง ล าดับที่ 250 เป็นบัญชีส ารอง  

6.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคดัเลือกอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 240 ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ ์และช าระเงิน
ในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันที่  9 เมษายน 2559           
เวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถอืว่านักเรียนสละสิทธิใ์นการเข้าเรียน 

6.6 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 241 – 250) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 2 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็น
ต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธ์ิหรือไม่ และขอให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินในวันที่       
3 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชี
ส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับที่ 1 – 240 
สละสิทธิ์ และมอบตัวภายในวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้น
เวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิ เข้าเรียน 
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7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงาน

ตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี ้

           
ประเภท 

กรอกใบแจ้ง
ความจ านง 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

รับสมัคร 
จริงที่โรงเรียน 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบคัดเลือก 

สอบคดัเลือก 

 
ยื่นคะแนน 
O-NET 

 
ประกาศผลสอบ 

รายงานตัว 
รับเอกสาร 

 

มอบตัว 

ห้องเรียนปกติ 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 

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

โรงเรียน 

26  มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

30 มี.ค.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

2 เม.ย.59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

9 เม.ย. 59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

ความสามารถ
พิเศษ 

1-21 มี.ค.59 20-21 มี.ค.59  23 มี.ค.59  25 มี.ค.59 9 เม.ย.59 

 
      ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียน

ปกติ  ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกรอกใบแจ้งความจ านง 
2. กรอกใบแจ้งความจ านงตามประเภทที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

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

พิเศษ จะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไป และเข้าสอบคัดเลือกตามที่โรงเรียนก าหนด 
7. ศกึษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
8. หากมีข้อสงสัย ใหต้ิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ 

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

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป 

 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนกัเรียน โรงเรยีนขอแจ้งให้ทราบว่า

โรงเรียนไม่มีนโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่อง
การบริจาคเงินเพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรสีมุทรปราการ โดยไม่เปน็ไปตาม
ประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิใ์ห้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรกัษา
สิทธิ์ โอกาส และเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  


