
 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2559 

                                  ………………………………………………………………….. 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมใน
ปัจจัย โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(SSP) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ               

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558       
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมใน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4  และ 5 ไม่ ต่ ากว่า 3.00 หรือ                                      

ไม่ ต่ ากว่ าร้อยละ 70 .00 มีผลการเรียนเฉ ล่ียในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้ นฐาน                                      
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 
3.00  หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70.00  

1.3 เป็นโสด 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

มีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมี ความพร้ อม ท่ีจะ ให้ การสนับสนุน ค่า ใ ช้ จ่ ายตามหลัก สูตรจนจบ                                     

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการท่ีกรอกข้อมูล
ในเว็บไซต์  wwww..sstt rreeeesspp..aacc..tthh                  

2.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง                
จ านวน 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม.จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  ได้แก่ 
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2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ปีการศึกษา                          
(ป.4 – ป.5) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) (โรงเรียนเก็บเฉพาะฉบับส าเนา)  

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                                            
ก าหนด หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ                                               
ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ท่ีแนบท้ายตาม                                               
ประกาศนี้) โดยใหโ้รงเรียนลงนามประทับตรารับรอง (โรงเรียนเก็บฉบับ
จริง)  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่นใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน หรือบิดามารดา      
                    3.  การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน   40 คน 
                     4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 

4.1 สอบคัดเลือกจากวิชาพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2551      

4.2 สัดส่วนคะแนนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 40   วิทยาศาสตร์คิดเป็น 
ร้อยละ 40  และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ทศนิยม             
3 หลัก 

4.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนท่ีก าหนดท้ัง 
3 รายวิชา โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  
T-Score คะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุด ล าดับท่ี 1 ถึง ล าดับท่ี 40 ส่วนล าดับท่ี 41 ถึง 
ล าดับท่ี 50 เป็นบัญชีส ารอง  

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย(ล าดับท่ี 40) ถ้ามีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน               
ให้ผู้สอบได้ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่า เป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่า              
ให้เป็นผู้สอบได้ล าดับถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
วิทยาศาสตร์ มากกว่า เป็นผู้สอบได้ และถ้ายังมีคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน                 
ให้ผู้สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษ มากกว่า เป็นผู้สอบได้  

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 40 ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
และช าระเงินในวันท่ี 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี               
9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 41 – 50) ให้เปิดดูเว็บไซต์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 13 มีนาคม 2559  ต้ังแต่
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิห์รือไม่ และขอให้มารายงานตัวยืนยัน
สิทธิ์และช าระเงินในวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ซ่ึงโรงเรียน
จะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีที่มีนักเรียน
ที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับที่ 1 – 40 สละสิทธิ์ และมอบตัวภายในวันที่  9 เมษายน 
พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์     
เข้าเรียน 
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5. ก าหนดการสอบคัดเลือก วันที่   5   มีนาคม   พ.ศ.  2559  
เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว  30 นาที 
09.00  – 12.00 น. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 ช่ัวโมง 
12.00  – 13.00 น. พัก 1 ช่ัวโมง 
13.30  – 14.30 น. ภาษาอังกฤษ 1 ช่ัวโมง 

               หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
         

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1   ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 80,730  บาท 

(รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559) 
6.2   รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวนเงิน  16,050 บาท 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป  5,500 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 10,000 บาท               
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรยีนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอื่น ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน            
สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 350 บาท ปีถัดไป 300 บาท และค่าบริการระบบ iSchool 
และ SMS 200 บาท 

 

7. การช าระเงินและมอบตัว 
      นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐาน

ท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2559  เป็นเงิน 16,050
บาท ในวันรายงานตัวและยืนยนัสิทธิ์ในวันท่ี  13  มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 - 16.30 น.  หากไม่ช าระเงินตาม
ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินตาม
โครงการ ในวันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี 9 เมษายน  พ.ศ. 2559     
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

8. โครงสร้างหลักสูตร 
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9. กิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

ข. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558   

1.2 มี ผลการ เ รี ย น เ ฉ ล่ี ย ร วม ใน ช้ั นป ระถ ม ศึก ษาปี ท่ี  4  แ ละ  5  ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  3.00 ห รื อ                                      
ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร้ อ ย ละ  70 . 0 0  มี ผลก า ร เ รี ยน เ ฉ ล่ี ย ใน ร า ย วิ ช า วิ ท ย า ศ า สต ร์ พื้ น ฐ าน                                      
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00  
หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70.00  

1.3 เป็นโสด 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร  จนจบหลักสูตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  
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2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการท่ีกรอกข้อมูล

ในเว็บไซต์  wwww..sstt rreeeesspp..aacc..tthh                  
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง                

จ านวน 1 ชุด 
2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม.จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  ได้แก่ 

2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ปีการศึกษา                          
(ป.4 – ป.5) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) (โรงเรียนเก็บเฉพาะฉบับส าเนา)  

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                                            
ก าหนด หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ                                               
ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ท่ีแนบท้ายตาม                                               
ประกาศนี้) โดยให้โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง (โรงเรียนเก็บฉบับ
จริง)  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่นใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน หรือบิดามารดา      
3. การสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน  2  ห้องเรียน  72   คน  (ห้องละ 36 คน) 
4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 

4.1 สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
4.2 ขอบข่ายข้อสอบออกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2551   
4.3 คะแนนสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นเป็นร้อยละ 40 คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 40 

และรายวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ทศนิยม 3 หลัก 
4.4 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score  ท้ัง 3 รายวิชาตามสัดส่วนท่ี

ก าหนด  โดยจัดเรียงล าดับคะแนนรวม T-Score  จากคะแนนสูงสุดของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ไปต่ าสุด จัดเรียงล าดับ 1 – 72 
ผู้สอบได้คะแนนล าดับท่ี 73 –  82  เป็นล าดับส ารอง 

4.5 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 72) มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ผู้สอบได้ 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ มากกว่า เป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่าให้เป็นผู้สอบ ได้
ล าดับถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคณิตศาสตร์มากกว่า เป็น
ผู้สอบได้ และถ้ายังมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากัน ให้ผู้สอบได้ คะแนนภาษาอังกฤษ 
มากกว่า เป็นผู้สอบได้  

4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 – 72  ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และช าระเงิน   ใน
วันท่ี 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี 9 เมษายน 2559 เวลา 
09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.7 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 73 – 82) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 13 มีนาคม 2559  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป เพือ่ดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินใน
วันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ซ่ึงโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนที่สอบ
ได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชี
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ล าดับที่ 1 – 72 สละสิทธิ์ และมอบตัวภายในวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 
16.30 น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

 

5 ก าหนดวันสอบคัดเลือก วันที่   5  มีนาคม  พ.ศ. 2559  
เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.00  – 09.00 น. รายงานตัว     1.00 ช่ัวโมง 
09.00  – 11.00 น. คณิตศาสตร์     2.00 ช่ัวโมง 
11.00 – 13.00  น. พัก    2.00 ช่ัวโมง 
13.00 - 14.30  น. วิทยาศาสตร์    1.30 ช่ัวโมง 
15.00 – 16.00   น. ภาษาอังกฤษ    1.00 ช่ัวโมง  

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
      

6.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 80,730  บาท 

(รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559) 
6.2   รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวนเงิน  16,050 บาท 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป  5,500 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 10,000 บาท               
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรยีนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอื่น ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน            
สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 350 บาท ปีถัดไป 300 บาท และค่าบริการระบบ iSchool 
และ SMS 200 บาท 

 
7.    การช าระเงินและมอบตัว 
      นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐาน

ท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 16,050 บาท 
ในวันรายงานตัวยนืยันสิทธิ์และช าระเงิน ในวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 - 16.30 น.  ถ้าไม่ช าระเงิน
ตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ พร้อมช าระ
เงินในวันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี 9 เมษายน  พ.ศ. 2559 เวลา 
09.00 – 16.30 น. 
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8. โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. กิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ค. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (EP : English 
Program) 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558   
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70.00 มี ผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5   
ไม่ต่ ากว่า 3.00  หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70.00  

1.3 เป็นโสด 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร  จนจบหลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการท่ีกรอกข้อมูล
ในเว็บไซต์  wwww..sstt rreeeesspp..aacc..tthh                  

2.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง                
จ านวน 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม.จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  ได้แก่ 

2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ปีการศึกษา                          
(ป.4 – ป.5) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) (โรงเรียนเก็บเฉพาะฉบับส าเนา)  

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                                            
ก าหนด หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ                                               
ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ท่ีแนบท้ายตาม                                               
ประกาศนี้) โดยให้โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง (โรงเรียนเก็บฉบับ
จริง)  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่นใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน หรือบิดามารดา      
 3.  การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน   30 คน 
 4. วิธีการคัดเลือก 

4.1 สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
4.2 ขอบข่ายข้อสอบออกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2551   
4.3 สัดส่วนคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษคิดเปน็ร้อยละ 60  รายวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็น            

ร้อยละ 20  และคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ทศนิยม            
3 หลัก 

4.4 ตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score  โดยจัดเรียงล าดับคะแนน
รวม T-Score  จากคะแนนสูงสุดของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตร 
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จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่ าสุด จัดเรียงล าดับ  1 – 30  ผู้สอบได้คะแนน
ล าดับท่ี 31 – 40  เป็นล าดับส ารอง 

4.5 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 30) มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ผู้สอบ
ได้ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า เป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่าให้เป็นผู้สอบ 
ได้ล าดับถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนในรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้สอบได้ 

4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 30 ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
และช าระเงินในวันท่ี 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี               
9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
ในการเข้าเรียน 

4.7 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 31 – 40) ให้เปิดดูเว็บไซต์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 13 มีนาคม 2559  ต้ังแต่
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิห์รือไม่ และขอให้มารายงานตัวยืนยัน
สิทธิ์และช าระเงินในวันที่ 14  มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 -16.30 น. ซ่ึงโรงเรียน
จะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีที่มี
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับที่ 1 – 30 สละสิทธิ์ และมอบตัวภายในวันที่   
9 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์เข้าเรียน 

5. ก าหนดการสอบคัดเลือก วันที่   5   มีนาคม  พ.ศ. 2559  
เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.00  – 09.00 น. รายงานตัว     1.00 ช่ัวโมง 
09.00  – 12.00 น. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    3.00 ช่ัวโมง 
12.00 –  13.00 น. พัก    1.00 ช่ัวโมง 
13.00 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ    2.00 ช่ัวโมง 

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 212,150  บาท                  
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวนเงิน  35,550 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 35,000 บาท 
6.2.2 เงินอื่นๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                 

สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 350 บาท ปีถัดไป 300 บาท และค่าบริการระบบ 
iSchool  และ SMS 200 บาท 

7. การช าระเงินและมอบตัว 
นักเรียนจะต้องช าระเงนิบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐานท่ี 

สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 35,200 บาท 
ในวันรายงานตัวยนืยันสิทธิ์และช าระเงิน ในวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 - 16.30 น.  ถ้าไม่ช าระเงิน
ตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ พร้อมช าระ
เงิน  ในวันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัวภายในวันท่ี 9 เมษายน  พ.ศ. 2559 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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ง. แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 
1. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ                    

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท กรอกข้อมูลใบแจ้งความ
จ านงฯ ออนไลน ์

รับสมัครสอบจริง
ท่ีโรงเรียน 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว 
ยืนยันสิทธ์ิ 

และช าระเงิน 
มอบตวั 

หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ
ทุกหลักสูตร 

1 - 24 ก.พ. 59 
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบ

แจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่  Website โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

20 - 24 ก.พ. 59 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
สถานที่รับสมัคร   

ณ บริเวณ 
โถงชั้นล่างและ 

ชั้น 3  
อาคาร

อเนกประสงค์
โรงเรียน 

สตรีสมุทรปราการ 
โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

4 มี.ค. 59 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
เวลา 09.00 น. 
และเว็บไซต ์

โรงเรียน 

5 มี.ค. 59 
ให้นักเรียนรายงาน

ตัวพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้สมัคร
สอบคัดเลือก/บตัร
ประชาชนตั้งแต่

เวลา 
08.30 – 16.30 น. 
และเข้าสอบตาม

ตารางสอบที่
ก าหนด 

ณ สนามสอบ
โรงเรียน 

สตรีสมุทรปราการ 
 

10  มี.ค. 59 
ประกาศผ่าน website โรงเรียน

ที่www.streesp.ac.th 
และตดิประกาศ ณ ป้ายนิเทศ

โรงเรียน เวลา 9.00 น. 
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้     

ตามก าหนด ถ้ามีเหตุสงสัย 
ให้สอบถามได้ที่กลุ่มบริหาร

วิชาการ โทรศัพท์  
02-388-0030 ต่อ 106 

13  มี.ค. 59 
ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 16.30 น. 
ส่วนนักเรียนที่ไม่

สามารถมารายงาน
ตัวตามเวลาที่

ก าหนด. 
ถือว่าสละสิทธิ ์
เข้าศึกษาต่อ 

ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

ภายใน 9 เม.ย. 59 
เวลา 

09.00–16.30 น. 
ส่วนนักเรียนที่ 
ไม่สามารถมา 
รายงานตัว 

ตามเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ ์
เข้าศึกษาต่อ 

ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

2. ขั้นตอนการรับสมัคร 

2.1 ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เลือกสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ได้จ านวน 1 หลักสูตร
เท่านั้น โดยให้ศึกษาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ เม่ือช าระเงิน
ตามโครงการแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.2 ให้นักเรียนกรอกใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559
ผ่านระบบออนไลน์ เลือกหลักสูตรให้ตรงความต้องการ ตามแบบและถือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
(www.streesp.ac.th)  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี 24  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2559 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ   เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลครบแล้ว ระบบจะก าหนด
วัน เวลาท่ีจะต้องมาสมัครที่โรงเรียนโดยอัตโนมัติ   

2.3 ให้นักเรียนส่ัง Print Out ใบแจ้งความจ านงท่ีกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมติด
รูปถ่ายท่ีแต่งชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. มาสมัครพร้อมหลักฐาน ยื่นตามวันท่ี
ระบบก าหนดให้  ถ้าไปไม่ตรงตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้จะไม่สามารถยื่นใบสมัครได้ ยกเว้น 
มีเหตุผล ท่ีไม่ใช่ความผิดหรือความประมาทหรือบกพร่องของผู้สมัครสอบและได้รับ
อนุญาตจากโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

2.4 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบท่ีมีเลขท่ี 
ห้องสอบเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบและติดรูปถ่าย  2 รูป เมื่อคณะกรรมการ ลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐาน ในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ถือว่านักเรียนผ่านการสมัครเข้าเรียนโรงเรียน  
สตรีสมุทรปราการ นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือก 
หรือ ทุกครั้งท่ีไปติดต่อโรงเรียน 
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2.5 ในกรณีท่ีนักเรียนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้ว ไม่สามารถ Print Out ใบสมัครได้
ให้นักเรียนจ าหมายเลขใบสมัครมาติดต่อขอรับบริการ Print Out จากโรงเรียนได้ในวัน
สมัครสอบ โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2.6 โรงเรียนให้บริการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัครเฉพาะนักเรียนท่ีมี
เหตุจ าเป็น ต้ังแต่วันท่ี   15  -  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ในเวลาราชการ (แต่ควรกรอก
ใบสมัครก่อนวันสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสามารถสมัครคัดเลือกได้ตามวันเวลาท่ีก าหนดไว้ 
เนื่องจากระบบ จะก าหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือกโดยอัตโนมัติ) 

2.7 นักเรียนคนใดไม่สามารถขอให้โรงเรียนของนักเรียนออกใบรับรองผลการเรียนได้ทัน 
โรงเรียนมีบริการคิดค านวณผลการเรียนให้โดยคิดค่าด าเนินการตามท่ีโรงเรียนก าหนด              
แต่นักเรียนต้องมีหลักฐานผลการเรียนฉบับจริงมาแสดงด้วย 

3. เง่ือนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
3.1 ด าเนินการตามก าหนดการ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
3.2 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร

ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการและเง่ือนไขของหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่า    
สละสิทธิ์  

3.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการรับนักเรียน ถือเปน็ที่สิ้นสุดเด็ดขาด
นักเรียนท่ีไม่เข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีก าหนด ไม่มารายงานตัวรับเอกสาร หากไม่มา
รายงานตัวในการประชุมผู้ปกครอง  ไม่มามอบตัวและช าระเงินตาม วัน เวลาท่ีโรงเรียน
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2559  
ทุกกรณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า

โรงเรียนไม่มีนโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเร่ือง
การบริจาคเงินเพื่อเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธิเ์ข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตาม
ประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษา
สิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เปน็ไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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(ส าหรับโรงเรียนรัฐบาล) 
 

 
 
 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพเิศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

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

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ขอรับรองว่า ช่ือ – สกุล.................................................................................เลขประจ าตัว.................................... 
เกิดวันท่ี......................เดือน.................................................. พ.ศ. .............................     
ช่ือ-สกุล บิดา..................................................................ช่ือ-สกุล มารดา..............................................................  
มีสภาพทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 รวม  2 ปีการศึกษา โดยเฉล่ียดังนี้ 

ล าดับที่ กลุ่มวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
หรือระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 

1 ผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา  
 

 

2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
    

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

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

ต าแหน่ง.................................................................. 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 
 
 

 

 

 

 

ติดรูป 
3 x 4  ซ.ม. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน3  เดือน 
 

......................................... 
(นายทะเบียน) 
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(ส าหรับโรงเรียนเอกชน) 
 

หนังสือรับรองผลการเรียน 
ส าหรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2559 

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

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ช่ือ – สกุล....................................................................................เลขประจ าตัว....................................................... 
เกิดวันท่ี......................เดือน.................................................. พ.ศ. .............................      
ช่ือ-สกุล บิดา..................................................................ช่ือ-สกุล มารดา..............................................................  
มีสภาพทางการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5  รวม 2 ปีการศึกษา โดยเฉล่ียดังนี้ 

ล าดับที่ กลุ่มวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
หรือระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 

1 ผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา  
 

 

2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
    

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

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

ต าแหน่ง.................................................................. 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 

 

ติดรูป 
3 x 4  ซ.ม. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
 

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


