
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------ 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา          
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  
โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิ เศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  
ประจ าปีการศึกษา 2563  ในวันท่ี 22 - 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SSP)  จ านวน 1 ห้องเรียน   รับจ านวน  36 คน 
1.2 หลักสูตรส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.  
และสอวน. จ านวน 2 ห้องเรียน  รับจ านวน 72 คน 

1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(EP : English Program)  จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน 30 คน 

2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562   
2.2 เป็นโสด มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

และมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
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3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2563 ท่ีกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
3.2   ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา 

โดยผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
3.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงและฉบับส าเนา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

3.3.1  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา    
         (ป.4 – ป.5) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียน  
        ฉบับจริง  (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของ 3 รายวิชา 
 ตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้)  
3.3.2  ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ    
        ก าหนด หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ 
        ใบรับรองผลการศึกษาท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ก าหนดไว้แนบท้าย 
        ประกาศนี้) และโรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

3.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

                                   
4. ใชวิ้ธีการสอบคัดเลือกทุกประเภท ในกลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

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

 
5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก  การประกาศผลสอบ  

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท กรอกข้อมูลใบแจ้ง
ความจ านงฯ ออนไลน์ 

 

รับสมัครจริง 
ท่ีโรงเรียน 

 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตวั 

ห้องเรียนพิเศษ 
ทุกโครงการ 

1 - 26 ก.พ. 63 
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ พร้อมพิมพ์ 
ใบแจ้งความจ านง 

โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

22 - 26 ก.พ. 63 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

6 มี.ค.63 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

7 มี.ค.63 
 (ตามตารางสอบของ

แต่ละโครงการ) 
 

11 มี.ค. 63 
ประกาศผลทางเว็บไซต์

โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
และรายงานตัว 

ตั้งแต่เวลา 
09.00–16.30 น. 

 

17 มี.ค. 63 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสมัครให้ตรงตามวันและเวลาท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง 
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการตลอดหลักสูตร 3 ปี 

 
                ให้นักเรียนท่ีประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ ทุก
หลักสูตร ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการแนบ
ท้ายประกาศ และใหถ้ือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 5 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามข้ันตอน
และเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ            
ตามโครงการเพิ่มเติมท่ีโรงเรียนหรือตาม ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เมื่อช าระเงินตามโครงการแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
5. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องด าเนินการ

ภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าส้ินสุดพิจารณา 
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครท่ีเว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

(เว้นวันหยดุราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 183  
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุดและเด็ดขาด   

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติท่ัวไป 
 
 

                  ประกาศ  ณ วันท่ี 28  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 

ม.1 ม.2 ม.3 

รวม เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 

ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ 

SSP 6,300  8,500  5,200  8,500 5,820  8,500 4,820  8,500 5,820  8,500 4,820  8,500 83,780 

สอวน 6,300  8,500 5,200  8,500 5,820  8,500 4,820  8,500 5,820  8,500 4,820  8,500 83,780 

EP 35,600  35,000  35,500  35,000  35,500  35,000  211,600 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธิ์เข้า
เรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง  
เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนพิเศษ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2563 

                                  ………………………………………………………………….. 
เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและ 
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และ
ความพร้อมในปัจจัย โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1)  ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันท่ี 22 - 26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SSP) 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562    

1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00  
มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมีความรู้

พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้น 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 ท่ีกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์                

2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนาโดยผู้ปกครอง
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
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2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5) 
หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา 
1 ชุด  (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของ 3 รายวิชาตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) หรือ 

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการก าหนด หรือ
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ ใบรับรองผลการศึกษาท่ี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ก าหนดไว้แนบท้าย) และโรงเรียนของนักเรียนลงนาม
ประทับตรารับรอง  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน  1  ห้องเรียน  นักเรียน 36 คน 

4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 
4.1 สอบคัดเลือกจากวิชาพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551      
4.2 สัดส่วนคะแนนสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 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 คะแนนสูงสุด
ไปคะแนนต่ าสุด ล าดับท่ี 1 ถึง ล าดับท่ี 36 ส่วนล าดับท่ี 37 ถึงล าดับท่ี 46 เป็นบัญชีส ารอง  

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 36) ถ้ามีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ผู้สอบได้
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่า เป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่า ให้เป็นผู้สอบได้ล าดับ
ถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนคณิตศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิทยาศาสตร์มากกว่า เป็นผู้สอบได้ และ
ถ้ายังมีคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า เป็นผู้สอบได้  

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 36 ให้มารายงานตัวและรับเอกสาร 
ในวันท่ี  11  มีนาคม พ.ศ. 2563  มอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 17  มีนาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 37 – 46) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน  
ในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 36 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 
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5. ก าหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 08.45 น. รายงานตัว 15 นาที 
08.45 – 09.00 น. ช้ีแจงวิธีการระบายกระดาษค าตอบ 15 นาที 
09.00  – 09.50 น. คณิตศาสตร์ 50 นาที 
09.50 – 10.00 น. พัก 10 นาที 
10.00 – 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
10.40 – 10.50 น. พัก 10 นาที 
10.50 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ 50 นาที 

               หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
         

6. ค่าใชจ้่ายตามโครงการ   
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 83,780  บาท  
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวนเงิน  14,800 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป  
5,700 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 8,500 บาท               
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรยีนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอื่น ๆ ได้แก่ ค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  

 

7. การช าระเงินและมอบตัว 
นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐานท่ี 

สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  เป็นเงิน 14,800 บาท  
ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. หากไม่ช าระเงินตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน   
โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวและช าระเงินตามโครงการ ในวันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.  
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ข.   หลักสูตรส าหรับพัฒนาและส่ งเสริมผู้ มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562   
1.2  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00  

 มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษ      
 พื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและมีความรู้

พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตร  

มัธยมศึกษาตอนต้น  
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1               
ปีการศึกษา 2563 ท่ีกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์                

2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนาโดยผู้ปกครอง
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5) 

หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียน ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด 
(ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของ 3 รายวิชาตามท่ี โรงเรียนก าหนด 
โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) หรือ 

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการก าหนด หรือใบรับรอง
ผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ ใบรับรองผลการศึกษาท่ีโรงเรียน           
สตรีสมุทรปราการ (ก าหนดไว้แนบท้าย) และโรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรา
รับรอง  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน  2 ห้องเรียน นักเรียน 72 คน  (ห้องละ 36 คน) 
 

4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 
4.1 สอบคัดเลือกจากวิชาพื้นฐาน จ านวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 
2551      

4.2 คะแนนสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นเป็นร้อยละ 40 คณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 40 และ
รายวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ทศนิยม 3 หลัก 
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4.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score  ท้ัง 3 รายวิชาตามสัดส่วนท่ีก าหนด  
โดยจัดเรียงล าดับคะแนนรวม T-Score  จากคะแนนสูงสุดของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ตามหลักสูตร จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ไปต่ าสุด จัดเรียงล าดับ 1 – 72 ผู้สอบได้
คะแนนล าดับท่ี 73 –  82  เป็นล าดับส ารอง 

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 72) มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคนให้ผู้สอบได้ 
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า เป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่าให้เป็นผู้สอบ ได้ล าดับ
ถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคณิตศาสตร์มากกว่า เป็นผู้สอบได้ 
และถ้ายังมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากัน ให้ผู้สอบได้ คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่าเป็น
ผู้สอบได้  

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 – 72 ให้มารายงานตัวและรับเอกสาร วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 
มอบตัวและช าระเงิน ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาท่ี
ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 73 – 82) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตาม
จ านวน ในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 72 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ี
ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

 

5. ก าหนดวันสอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 08.45 น. รายงานตัว 15 นาที 
08.45 – 09.00 น. ช้ีแจงวิธีการระบายกระดาษค าตอบ 15 นาที 
09.00  – 09.50 น. คณิตศาสตร์ 50 นาที 
09.50 – 10.00 น. พัก 10 นาที 
10.00 – 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
10.40 – 10.50 น. พัก 10 นาที 
10.50 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ 50 นาที 

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
      

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 83,780  บาท  
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวนเงิน  14,800 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถดูแล
สวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนท่ีเกินมาตรฐานท่ัวไป  5,700 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 8,500 บาท               
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรยีนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอื่น ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน            
สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  
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7. การช าระเงินและมอบตัว 
     นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพมาตรฐาน

ท่ี สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 14,800 
บาท ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. หากไม่ช าระเงินตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน  
โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวและช าระเงินตามโครงการ ในวันท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น.  

 
ค. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (EP : English Program) 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562  
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉล่ีย

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75   
1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร จนจบหลักสูตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2563 ท่ีกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์                  

2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนาโดยผู้ปกครอง
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาท่ีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน2 ปีการศึกษา  (ป.4 – ป.5) 

หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียน ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา  
1 ชุด (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉล่ียรวมของ 3 รายวิชาตามท่ี โรงเรียนก าหนด 
โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) 

2.4.2 ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการก าหนด หรือใบรับรอง
ผลการศึกษา (ปพ.7) ท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ ใบรับรองผลการศึกษาท่ีโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ (ก าหนดไว้แนบท้าย) และโรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

2.5 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่นใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน บิดาหรือมารดา 

3. การรับสมัคร รับจากนักเรียนทั่วไป จ านวน 1 ห้องเรียน  นักเรียน 30 คน 
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4. วิธีการคัดเลือก 
4.1 สอบคัดเลือก 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ขอบข่ายข้อสอบออกตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551   
4.2 สัดส่วนคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 60  รายวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็น            

ร้อยละ 20  และคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยใช้ทศนิยม 3 หลัก 
4.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนท่ีก าหนดท้ัง 3 รายวิชา  

โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม T-Score คะแนนสูงสุดไป
คะแนนต่ าสุด ล าดับท่ี 1 ถึง ล าดับท่ี 30 ส่วนล าดับท่ี 31 ถึงล าดับท่ี 40 เป็นบัญชีส ารอง  

4.4 กรณีในล าดับสุดท้าย (ล าดับท่ี 30) มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ผู้สอบได้ 
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าเป็นผู้สอบได้ ส่วนผู้ได้คะแนนน้อยกว่าให้เป็นผู้สอบได้ล าดับ
ถัดไป แต่ถ้ายังมีคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิทยาศาสตรม์ากกว่าเป็นผู้สอบได้  
ถ้ายังมีคะแนนวิทยาศาสตร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้สอบได้ 

4.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกอันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 30 ให้มารายงานตัวและรับเอกสาร  
วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563  มอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับท่ี 31 – 40) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต้ังแต่เวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและ 
ตามจ านวน ในกรณีท่ีมีนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับท่ี 1 – 30 สละสิทธิ์  
หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

5. ก าหนดการสอบคัดเลือก วันที่   7  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

เวลา รายการ เวลาที่ใช ้

08.30  – 08.45 น. รายงานตัว 15 นาที 
08.45 – 09.00 น. ช้ีแจงวิธีการระบายกระดาษค าตอบ 15 นาที 
09.00  – 09.50 น. คณิตศาสตร์ 50 นาที 
09.50 – 10.00 น. พัก 10 นาที 
10.00 – 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
10.40 – 10.50 น. พัก 10 นาที 
10.50 – 11.40 น. วิทยาศาสตร์ 50 นาที 

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 211,600  บาท                  
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวนเงิน  35,600 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐก าหนด 35,000 บาท 
6.2.2 เงินอื่น ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                 

สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท  
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7. การช าระเงินและมอบตัว 
นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอื่น ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐานท่ี 

สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 35,600 บาท 
ในวันมอบตัวและช าระเงิน ในวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  หากไม่ช าระเงินตามก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวพร้อมช าระเงิน  ในวันท่ี  18 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 
1. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ                    

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท กรอกข้อมูลใบแจ้ง
ความจ านงฯ ออนไลน์ 

 

รับสมัครจริง 
ท่ีโรงเรียน 

 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 

ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 
รายงานตัวและ 

รับเอกสาร 

มอบตวั 

ห้องเรียน
พิเศษ 

ทุกโครงการ 

1 – 26 ก.พ. 63 
กรอกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบ
แจ้งความจ านง โดยไม่
เว้นวันหยุดราชการ 
ที่เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 

22 - 26 ก.พ. 63 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

6 มี.ค.63 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  
และ เว็บไซต์ 

โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

7 มี.ค.63 
ให้นักเรียนรายงานตัว
พร้อมบัตรประจ าตัว
ผู้สมคัรสอบคดัเลือก/

บัตรประชาชนตั้งแต่เวลา 
08.30–16.30 น. 

และเข้าสอบตามตาราง
สอบที่ก าหนด 

ณ สนามสอบโรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ 

 

11 มี.ค. 63 
ประกาศผ่านเว็บไซต์ โรงเรียน

www.streesp.ac.th 
และตดิประกาศ  

ณ ป้ายนิเทศโรงเรยีน  
ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
รายงานตัวและรับเอกสาร  
 เวลา 09.00–16.30 น. 

ถ้ามีเหตุสงสัยให้สอบถามได้ที่ 
กลุ่มบริหารวิชาการ  

โทร 02-388-0030 ต่อ 106 

17 มี.ค. 63 
เวลา 09.00–16.30 น. 

ส่วนนักเรียน 
ที่ไม่สามารถ 
มามอบตัว 

ตามเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ ์

 

 
2. ขั้นตอนการรับสมัคร 

2.1 ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เลือกสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ได้จ านวน 1 หลักสูตรเท่านั้น 
โดยให้ศึกษาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ เม่ือช าระเงินตามโครงการ
แล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.2 ให้นักเรียนกรอกใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563                      
ผ่านระบบออนไลน์ เลือกหลักสูตรให้ตรงความต้องการ ตามแบบและถือปฏิบัติตามค าแนะน า           
ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  (www.streesp.ac.th)   
ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อนักเรียนกรอกข้อมลูครบแล้ว ระบบจะก าหนดวัน เวลาท่ีจะต้อง
มาสมัครท่ีโรงเรียนโดยอัตโนมัติ   

2.3 ให้นักเรียนส่ัง Print Out ใบแจ้งความจ านงท่ีติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
มาสมัครพร้อมหลักฐาน โดยยื่นตามวัน/เวลา ท่ีระบบก าหนดให้  ถ้าไปไม่ตรงตามวันเวลาท่ี
ก าหนดไว้จะไม่สามารถย่ืนใบสมัครได้ ยกเว้นมีเหตุผลท่ีไม่ใช่ความผิดหรือความประมาทหรือ
บกพร่องของผู้สมัครสอบและได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

2.4 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบท่ีมีเลขท่ี                 
ห้องสอบ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบและติดรูปถ่าย 2 รูป เมื่อคณะกรรมการ ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน ในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ถือว่านักเรียนผ่านการสมัครเข้าเรียนโรงเรียน                      
สตรีสมุทรปราการ นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือก 
หรือ ทุกครั้งท่ีไปติดต่อโรงเรียน 
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2.5 ในกรณีท่ีนักเรียนกรอกใบแจ้งความจ านงผ่านระบบออนไลน์แล้ว ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งความ
จ านงออกมาได้ให้นักเรียนมาติดต่อขอรับบริการ จากโรงเรียนได้ในวันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2563  โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

3. เง่ือนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
3.1 ด าเนินการตามก าหนดการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
3.2 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 

ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการและเง่ือนไขของหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
3.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการรับนักเรียน ถือเปน็ที่สิ้นสุด นักเรียนท่ีไม่

เข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีก าหนด ไม่มารายงานตัวรับเอกสาร ไม่มารายงานตัวในการ
ประชุมผู้ปกครอง  ไม่มามอบตัวและไม่ช าระเงินตาม วัน เวลาท่ีโรงเรียนก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563  ทุกกรณ ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบวา่โรงเรียนไม่มีนโยบาย

หรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรอืมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพือ่เป็นเง่ือนไขในการรับ
สิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไมเ่ป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามผีู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง 
เพื่อจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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 (ส าหรับโรงเรียนรัฐบาล) 
 

 
 
 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพเิศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

 
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 

1 ผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา  
 

 

2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
    

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

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

 (................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 
 
 

 
 
 

 

ตดิรูป 
1.5 นิว้ 

(ประทบัตราโรงเรียน) 

ถ่ายไมเ่กิน 6  เดือน 
 

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

หนังสือรับรองผลการเรียน 
ส าหรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

 
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 

1 ผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา  

2 ผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาพื้นฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
    

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

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

(................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตดิรูป 
1.5 นิว้ 

 (ประทบัตราโรงเรียน) 

ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
 

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


