
วัน เดือน ปี เวลา รายการ ระดับชั้น สถานที่ 

 1 - 24 
 ก.พ. 59 

ตลอด 24 ชั่วโมง  นักเรียนห้องเรียนพิเศษกรอกใบสมัครออนไลน์ 
 EP,SSP และ สสวท.และสอวน.  
 MEP ,SSP และ SP2 

ม.1 
ม.4 

20 - 24  
ก.พ. 59 

08.30 – 16.30 น. รับสมัครนักเรียนพิเศษทุกโครงการ  ม.1,ม.4 อาคารอเนกประสงค์ 

 4 มี.ค. 59 
5 มี.ค. 59 

09.00 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือกหอ้งเรยีนพิเศษ
ทุกโครงการ 

ม.1 
ม.4 

อาคารศรีสมบูรณ์ 

5 มี.ค. 59 08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 14.30 น. 

นักเรียนหลักสูตร EP,SSP และ สสวท.และสอวน. 
รายงานตัวและสอบคัดเลือก 

ม.1 ห้องสอบ 

6 มี.ค. 59 08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

นักเรียนหลักสูตร MEP,SSPและ SP2  
รายงานตัวและสอบคัดเลือก 

ม.4 ห้องสอบ 

10 มี.ค. 59 09.00 – 16.30 น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร
ส่งเสริม EP,SSP และสสวท.และสอวน. 
และรายงานตัวรับเอกสาร 

ม.1 อาคารศรีสมบูรณ์ 

11 มี.ค. 59 09.00 – 16.30 น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร
ส่งเสริม MEP,SSP และSP2และรายงานตัวรับ
เอกสาร 

ม.4 อาคารศรีสมบูรณ์ 
 

13 มี.ค. 59 09.00 – 16.30 น. นักเรียนหลักสูตรส่งเสริมฯรายงานตัว                     
ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินตามโครงการ 

ม.1,ม.4 อาคารอเนกประสงค์ 
 

9 เม.ย.59 09.00 – 16.30.น นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทุกโครงการมอบตัว ม.1,ม.4 อาคารอเนกประสงค์ 
 



วัน เดือน ปี เวลา รายการ ระดับช้ัน หมายเหตุ 
1 – 24  มี.ค. 59 24 ชั่วโมง นักเรียนห้องเรียนปกตกิรอกใบสมัครทางออนไลน์ ม.1,ม.4 
1 - 21 มี.ค. 59 24 ชั่วโมง นักเรียนความสามารถพิเศษกรอกใบสมัครออนไลน์ ม.1 

31 มี.ค.59 09.00-16.30 นักเรียนร.ร.สตรีสมุทรปราการ ระดับ ม.3 รายงานตัว ม.4 ตามท่ีก าหนด 

20-21 มี.ค.59 08.30 – 16.30 น. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติประเภทความสามารถ
พิเศษ 

ม.1 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 20-24 มี.ค.59 08.30 – 16.30 น. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติประเภท 
สอบคัดเลือกและเงือ่นไขพิเศษ 

ม.1,ม.4 อาคาร
อเนกประสงค์ 

23 มี.ค.59  09.00 – 16.30 น. สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ตามสถานที่
ก าหนด 

25 มี.ค.59 09.00 – 16.30 น. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถ
พิเศษและรายงานตัวยืนยนัสิทธ์ิ 

ม.1 อาคารศรีสมบูรณ์ 

25 มี.ค.59 09.00 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกหอ้งเรียนปกติ ม.1 อาคารศรีสมบูรณ์ 

26 มี.ค.59 09.00 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกหอ้งเรียนปกติ ม.4 อาคารศรีสมบูรณ์ 

26 มี.ค.59 09.00 – 12.00 น. นักเรียนห้องเรียนปกตริายงานตวั 
และสอบคัดเลือก 

ม.1 ห้องสอบ 

27 มี.ค.59 09.00 – 12.00 น. นักเรียนห้องเรียนปกตริายงานตวัสอบคดัเลือก ม.4 ห้องสอบ 

2 เม.ย.59 09.00 – 16.30 น. -ประกาศผลสอบห้องเรียนปกตปิระเภทสอบคัดเลือก
และเงื่อนไขพิเศษ-รายงานตวัรับเอกสาร 

ม.1 อาคาร
อเนกประสงค์ 

3 เม.ย.59 09.00 – 16.30 น. -ประกาศผลสอบห้องเรียนปกตปิระเภทสอบคัดเลือก
และเงื่อนไขพิเศษ และรายงานตัวรับเอกสาร 

ม.4 อาคาร
อเนกประสงค์ 

9 เม.ย.59 09.00 – 16.30 น. นักเรียนสมัครทุกประเภท มอบตัว ม.1 ตามท่ีก าหนด 
10 เม.ย.59 09.00 – 16.30 น. นักเรียนสมัครทุกประเภท มอบตัว ม.4 ตามท่ีก าหนด 

6-10 เม.ย. 59 08.30-16.30 น. นักเรียนที่มีความประสงค์ให้เขตพื้นที่จัดที่เรียนให้
แจ้งความจ านงที่เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

ม.1,ม.4 ส.ส.ป. , 
เขตพ้ืนที่ฯ 

17 เม.ย.59 09.00-16.30 น. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการจัดที่
เรียนให้ 

ม.1,ม.4 เขตพื้นที่ฯ 

16 พ.ค.59 09.00-16.30 ประกาศจัดที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่ทุกคนอีก
คร้ังหน่ึง 

ม.1,ม.4 เขตพื้นที่ฯ 



  ชั้น 

ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ  
รวมรับ 
ท้ังหมด 

จ านวน
ห้อง 

ประเภทท่ีรับ 

รวม 
จ านวน

รับ 

จ านวน 
ห้อง 

ประเภทท่ีรับ 

รวม 
จ านวน

รับ 

 
EP 
 

SSP 
สสวท.
และ 

สอวน. 

สอบ
คัดเลือก 

(ใน
เขต+

นอก
เขต) 

ความ 
สามารถ 
พิเศษ 

เงื่อนไข
พิเศษ 

ม.1 4 30 40 72 142 6 240 22 38 300 442 

  ชั้น 

ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ  
รวมรับ 
ท้ังหมด 

จ านวน
ห้อง 

ประเภทท่ีรับ 

รวม 
จ านวน

รับ 

จ านวน 
ห้อง 

ประเภทท่ีรับ 

รวม 
จ านวน

รับ 

 

MEP 

 

SSP SP2 
ม.3 

ส.ส.ป. 

สอบ
คัดเลือก
และผล
คะแนน 
O-NET 

เง่ือนไข
พิเศษ 

ม.4 3 30 40 36 106 9 304 76 50 430 

 

536 



การสมัครเงื่อนไขตามประกาศ สพฐ.  
   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี ้

1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
2. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน 
3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบ 
   ภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
5. นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ  
   หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
 6. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากร 
    ของโรงเรียน 
 7. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน ์
    ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 





1 
นักเรียนกรอก 

ใบสมัครในwebsite 

www.streesp.ac.th 
 

2 
น าใบสมัครพร้อมหลักฐาน 

ไปสมัครท่ีโรงเรียน 

ตามวันและเวลาท่ีก าหนด 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. หลักฐานการศึกษา 

3.รูปถ่าย ขนาด3x4ซ.ม. 3 รูป 

4.เอกสารอ่ืนๆเช่นผลคะแนน 
O-NET,ใบเปลี่ยนชื่อ 3 

สมัครตามขั้นตอนดังนี้ 

จุดที่1 คัดแยกผู้สมัครแต่ละประเภท 

จุดที่2 ตรวจสอบหลักฐาน 

จุดที่3 พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

จุดที่4 ลงทะเบียน/เก็บหลักฐาน 

4 

เข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนด 

5 
ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ตและที่โรงเรียน 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัว 


