
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
เร่ือง ขอเชิญร่วมทดสอบความรู้ SSP Pre-Entrance M.1 

----------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดท าโครงการ SSP Pre-Entrance M.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ ๖ ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับ                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โดยจัดทดสอบความรู้ ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ สอบวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา            
๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  

  ในการนี้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนท่ีสนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครได้ท่ี www.streesp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มบริหาร
วิชาการ โทร ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ และส่งใบสมัครได้ท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน ๒ 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ท้ังนี้การทดสอบ SSP Pre-Entrance M.1 ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                         
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  
 
 

             (นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 



 
 
 

โครงการ SSP Pre-Entrance M.1 
 ลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการทดสอบความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เพ่ือวัด
ความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการฝึกท าข้อสอบในสถานการณ์จริง 
 ข้อสอบ 
 แบบปรนัย แยกเป็น ๕ ฉบับ มี ๕ รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ ครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
 ผลสอบ 
 ประกาศผลการทดสอบในเว็บไซต์ของโรงเรียน www.streesp.ac.th ในวันที ่๒๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประเภทรางวัล 

- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๔-๑๐ ได้รับเงินรางวัลละ ๕๐๐ บาท 
- นักเรียนสอบได้ล าดับที่ ๑ – ๑๐๐ ได้รับเกียรติบัตร 
- นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ได้รับเกียรติบัตร 

 รับใบสมัคร 
รับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ หรือ ดาวน์โหลดจาก 

www.streesp.ac.th หรือ อัดส าเนาจากใบสมัคร 
 การสมัคร 
 สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ปกครองสมัครให้ หรือ โรงเรียนรวบรวมมาสมัครให้นักเรียน
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร 
 ก าหนดการรับสมัคร 
 วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒๓ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒ 
 
 

 ค่าสมัคร 
ค่าสมัครคนละ ๑๕๐ บาท 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/สถานที่สอบ 
 วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th 
 ก าหนดการสอบ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  
 

ตารางสอบ SSP Pre-Entrance M.1 : วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เวลา วิชา เวลาในการสอบ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ชี้แจงการท าข้อสอบ ๑๐ นาที 
๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. วิชาคณิตศาสตร ์ ๘๐  นาที 
๑๐.๐๕ – ๑๐.๕๕ น. วิชาภาษาไทย ๕๐  นาที 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๐  นาที 
๑๑.๕๐ – ๑๒.๕๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น. ชี้แจงการท าข้อสอบ ๑๐ นาที 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๐  นาที 
๑๓.๕๕ – ๑๔.๔๕ น. วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐  นาที 

 
หมายเหตุ : ผลการสอบ SSP Pre-Entrance M.1 ไมส่ามารถน าไปใช้ประกอบ                                
 การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แต่อย่างใด 
 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ  

โทร. ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ 
ผูป้ระสาน นายธนภูมิ  พุ่มจันทร์  โทร ๐๙๗-๒๗๒-๘๕๘๑ 

http://www.streesp.ac.th/%20และ
http://www.streesp.ac.th/
http://www.streesp.ac.th/


ใบสมัคร  
SSP Pre-Entrance M.1  

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
           

 
๑. ชื่อ      ด.ช.     ด.ญ.      นามสกุล       
๒. โรงเรียน        ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด                   
๓. ที่อยู่สามารถติดต่อได้ เลขที่    หมู่ที่      หมู่บ้าน            

ซอย     ถนน     ต าบล     อ าเภอ    
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์บ้าน      
โทรศัพท์มือถือ        
 

ลงชื่อ           ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 

หมายเหตุ : สอบ ๕ วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ  
         ภาษาอังกฤษ  ค่าสมัคร คนละ ๑๕๐ บาท                 

               รับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๒  
               โทร ๐๒-๓๘๘-๐๐๓๐ ต่อ ๑๐๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                      
 

 
 

  
   
                                เลขที่น่ังสอบ                                        เลขที่น่ังสอบ    

                                หมายเลขห้องสอบ              หมายเลขห้องสอบ   
 

ชื่อ     ด.ช.     ด.ญ.      ชื่อ     ด.ช.     ด.ญ.      

นามสกุล        นามสกุล        

ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่     ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่    

โรงเรียน        โรงเรียน       

     ลงชื่อ       นักเรียน             ลงชื่อ         นักเรียน 

            (            )                    (                       ) 

     ลงชื่อ       ผู้รับสมัคร             ลงชื่อ       ผู้รับสมัคร 

          (                 )                    (               ) 
 

     สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

    

ห้องสอบที ่   

ข้อมูลนักเรียน 

ส าหรับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเก็บไว้ ส่งคืนให้นักเรียน 

*โปรดน าบัตรนี้และบตัรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงตนในการเขา้ห้องสอบ* 


