
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------ 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  
ประจ าปีการศึกษา 2562  ในวันที่  22-23 และ 25-27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  270 คน  จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจ านวน 240 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่ 
1.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   รับร้อยละ 60   จ านวน 162  คน 
1.1.2 นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพ้ืนที่บริการ)รับร้อยละ 40  จ านวน   78  คน 

1.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน 26 คน  แบ่งตามประเภทดังนี้ 
1.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ  รับจ านวน 4  คน ประกอบด้วย 

1) ทัศนศิลป์ หรือ   
2) นาฏศิลป์  หรือ    
3)   ดนตรีสากล หรือ  
4)   ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 

1.2.2 ด้านกีฬา รับจ านวน  22  คน ประกอบด้วย 
1) กีฬาแฮนด์บอล  หรือ    
2) กีฬาบุคคลว่ายน้ า หรือ    
3) กีฬาบุคคลเทควันโด หรือ 
4) กีฬาบุคคลอื่น ๆ   

1.3  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  รับจ านวน  4  คน   
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2. คุณสมบัตพิื้นฐานของผู้สมัคร 

2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561       

2.2 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
2.5 คุณสมบั ติ เฉพาะนั กเรียนความสามารถพิ เศษและเงื่อนไขพิ เศษ ให้ เป็ นไปตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2562  

 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา 

โดยผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด โดยเลือกใช้ตามประเภท        
ที่สมัคร ดังนี้ 
3.2.1 ในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ

โรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต้องอาศัยอยู่จริงกับ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็น
เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่ เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  
แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย
อยู่จริง (โดยใช้หนังสือรับรองการพักอาศัยตามแนบท้ายประกาศ และแนบส าเนา
ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง)   

3.2.2 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนทีบ่ริการของโรงเรียน  
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

ปีที่ 6 (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยพิมพ์จาก
เว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียนต้องน ามายื่นให้แก่โรงเรียน ในวันที่มาสมัคร  
หากพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 30 จากผลสอบ O-NET 

3.4 หลักฐานทางการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
3.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4-6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 
3.4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  
3.4.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
3.4.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2 )  

(ปพ.2:บ)  
3.4.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 



 3 
3.5 นักเรียนความสามารถพิ เศษ จะต้องมี หลักฐานผลการเรียนเฉลี่ ย 2 ปีการศึกษา  

(ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 2.5  น าแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอ่ืน ๆ  
มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัครเข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถ
พิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครความสามารถพิ เศษได้  
(โรงเรียนจะคืนให ้ ในวันประกาศผลสอบ) 

3.6 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเงื่อนไข
พิเศษมายื่นในวันสมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวัน
และเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเงื่อนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วย
ตนเอง) 

3.7 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (3 x 4  ซม.) จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น   

                                   

4. ขั้นตอนการสมัคร 
4.1 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจ านงเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th 

โดยกรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1- 27 มีนาคม พ.ศ.2562  
4.2 พิมพ์ใบแจ้งความจ านง พร้อมน าหลักฐานการสมัครมายื่นในวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง

ความจ านง ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยนักเรียนจะต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง 

5. วิธีคัดเลือกใช้คะแนนสอบ 
5.1 ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า   

5.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6  ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) คิดเปน็ร้อยละ 30  

6. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

 

ประเภท 
กรอกใบแจ้ง 

ความจ านงฯ ออนไลน ์
รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน      
O-NET 

1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th  

22 – 27 มี.ค.62  
(เว้นวันที่24 มี.ค.62) 

แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

29 มี.ค. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

30 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

3 เม.ย. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา09.00 น.-16.30 น. 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
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ประเภท 
กรอกใบแจ้ง 

ความจ านงฯ ออนไลน ์
รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ความสามารถ
พิเศษ 

1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

22 – 23 มี.ค.62 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

 สอบทักษะและ
สัมภาษณ ์
25 มี.ค.62 

08.30–16.30 น. 
 

สอบจัดชั้นเรยีน 
30 มี.ค.62 

08.30–16.30 น. 

27 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

เงื่อนไขพิเศษ 1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

22 – 27 มี.ค.62  
(เว้นวันที่24 มี.ค.62) 

แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

29 มี.ค. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

30 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

3 เม.ย. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา09.00 น.-16.30 น. 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

  หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสมัครให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง 
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ศึกษารายละเอียด 

หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 6 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามข้ันตอน

และเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ            

ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ

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

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  2562 

 
 
 

(นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือขอ้ตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสญัญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตาม
กฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------------ 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจาย
อ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในวันที่ 22 – 23 และ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561       
1.2. เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.5. คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2562  

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562 

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์   
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนาของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา 

ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด โดยเลือกใช้ตามประเภทที่สมัคร ดังนี้ 
2.2.1 ในเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านต้องระบุชื่อนักเรียน ในฐานะผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)  

ฉบับเดียวกับ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ไม่ต่ ากว่า  
2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรณีนักเรียนอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตพ้ืนที่
บริการเกินกว่า 2 ปี และเจ้าบ้านมิใช่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ให้ใช้หนังสือรับรองการพักอาศัย ตามแนบท้ายประกาศพร้อมแนบทะเบียนบ้าน 
หรือส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.2 นอกเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยให้น าฉบับ
จริง (ท.ร.14) มาแสดง พร้อมถ่ายส าเนาให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
1 ชุด 
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2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับจริง) ที่พิมพ์ (Print out) 

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยพิมพ์จากเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียน
ต้องน ามายื่นให้แก่โรงเรียน ในวันที่มาสมัคร หากพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อย
ละ 30 จากผลสอบ O-NET 

2.4 หลักฐานทางการศึกษา  ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   
2.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 
2.4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 

2551 (ปพ.1:ป)  
2.4.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
2.4.4 ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2) (ปพ.2:บ)  
2.4.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

2.5 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 
2.50 น าแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอ่ืน ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัคร       
เข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถ
สมัครความสามารถพิเศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้ในวันประกาศผลสอบ) 

2.6 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวัน
สมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถ
สมัครเงื่อนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง) 

2.7 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (3x4 ซม.) จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.8 หลักฐานอ่ืน ๆ ถ้ามี เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง , 

หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

3. ประเภทท่ีรับสมัคร 
นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  270 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจ านวน 240 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
3.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  รับร้อยละ 60 จ านวน 162 คน ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน            

สตรีสมุทรปราการ มี 13 ต าบลดังนี้ 
1) ต าบลปากน้ า 
2) ต าบลท้ายบ้าน 
3) ต าบลท้ายบ้านใหม่ 
4) ต าบลบางเมือง 
5) ต าบลบางเมืองใหม่ 
6) ต าบลแพรกษา 
7) ต าบลแพรกษาใหม่ 

 

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

 

3.1.2 นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพ้ืนทีบ่ริการ) รับร้อยละ 40  จ านวน  78  คน  
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3.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน  30   คน   
3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ 

1) มีระดับผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.4-5) หรือช่วงชั้นที่ 2 ไม่ต่ ากว่า 2.50  
2) นักเรียนผู้สมัครสอบต้องมีทักษะตามความสามารถพิเศษที่สมัครสอบและ เข้าร่วมแข่งขัน 

หรือคัดเลือกในนามโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นโล่  เหรียญรางวัล หรือเกียรติบัตรจากการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ ที่สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (หลักฐานฉบับจริง
เท่านั้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียน 

3) ความสามารถพิเศษแต่ละประเภทที่โรงเรียนก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่ก าหนด (22–23 มีนาคม พ.ศ.2562)  
5) ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือก ตามความสามารถพิเศษที่ลงนาม 

ประทับตราโดยสถานศึกษา มายื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก  
6) นั ก เรียนต้ องมาสอบสัมภาษณ์  การทดสอบทั กษะความสามารถพิ เศษที่ สมัคร                 

ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายในเวลาที่
ก าหนด พร้อมมีแฟ้มสะสมผลงาน และหลักฐานประกอบต่าง ๆ มายื่นในวันสมัครสอบ
คัดเลือกความสามารถพิเศษ โดยส าเนามอบให้กรรมการรับสมัคร 1 ชุด โดยผู้สมัครน าวัสดุ
อุปกรณ์ส่วนตัว รวมทั้งชุดกีฬา มาเองในวันทดสอบทักษะ  

7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้องได้คะแนน
รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศ และอ่ืน ๆ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ สอบคัดเลือกที่โรงเรียนแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กรรมการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

8) โรงเรียนจะคืนหลักฐานความสามารถพิเศษให้ในวันประกาศผลสอบ ที่ห้องวิชาการ 
9) นักเรียนทุกคนที่สมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษทั้งที่ ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้           

รับการคัดเลือกต้องเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 
10) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   

สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 
3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2  ประเภทดังนี้ 

3.2.2.1 ด้านศิลปะ รับจ านวน  4    คน 
1) ด้านทัศนศิลป์  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ค าชี้แจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จ าแนกตามประเภท  ดังนี้ 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบตัรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบตัรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบตัรระดับเขตพื้นท่ี / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบตัรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ผลงานทัศนศิลป์หรือภาพถ่าย
ผลงานท่ีแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขัน
หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
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ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
3 ทดสอบทักษะทางศิลปะ (ตามหัวข้อที่ก าหนด) 

3.1 ปฏิบัติ : วาดภาพระบายสี (สโีปสเตอร์) 
3.2 ปฏิบัติ : วาดเส้น (ดินสอ EE) 

 
30 
30 

เทคนิคการออกแบบรูปภาพ / เทคนิคการใช้สี
และอุปกรณ์ ต่ างๆ  ทางทัศนศิลป์  / แสดง
ขั้นตอนในการท างานด้วยความช านาญ ฯลฯ 

4 การสัมภาษณ ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน 
เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่ 

 
หมายเหตุ :  

1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพด้วยสีชอล์ค บนกระดาษ A3 ซึ่งโรงเรียน      
จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ A3 ให้  ผู้ทดสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ สี ดินสอ รวมทั้งกระดาน
วาดภาพมาเอง   

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 

2) ด้านนาฏศิลป์ไทย   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 
ค าชี้แจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบตัรระดับประเทศ / ชาติ    10  คะแนน 
เกียรติบตัรระดับเขตพื้นท่ี / ภาค    7  คะแนน 
เกียรติบตัรระดับจังหวัด               4  คะแนน 

10 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / 
เอกสารรับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ภาพถ่ายผลงาน
ของนักเรียนที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็น          
ผู้เข้าแข่งขันหรือปฏิบัต ิ

3 ทดสอบทักษะทางนาฏศลิป์  
3.1 ปฏิบัติ : ระบ ามาตรฐาน 1 เพลง 
3.2 ปฏิบัติ : ร านาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์ 1 เพลง 
3.3 ปฏิบัติ : จินตลลีา 1 เพลง 

 
30 
20 
20 

ผู้ทดสอบ จัดเตรียมเพลงที่จะปฏิบัติ ทั้ง 3 
เพลงมาด้วยตนเอง โดยใส่แผ่นซีดี (ควร
ส ารองใส่แฟลชไดรฟ์)  และเตรียมผ้าแดง
ส าหรับปฏิบัติ 

4 การสัมภาษณ ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็น
นักเรียน เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น      
การสิ้นสุด 
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3) ด้านดนตรีสากล   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
ค าชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล มีเกณฑ์ดังนี้ 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีจากสถาบันที่เคยศึกษา 
30 หลักฐานเกียรติบัตร เอกสารรับรองจากทาง

โรงเรียนในด้านความสามารถทางดนตรี          
แฟ้มสะสมงาน 

2 ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลง
หรือการขับร้องเพลง ประเภทต่างๆ 
(ไทย สากล ) 

50 การประกอบเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลง      
การเล่นบันไดเสียงการอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีสากล
เบื้องต้น 

3 บุคลิกภาพ 20 การรายงานตัวการแสดงออกในการบรรเลง
ระเบียบวินัยในการใช้เครื่องดนตรี 

หมายเหตุ :  
1. สามารถใช้เครื่องดนตรีสากลที่ใช้บรรเลงในวงโยธวาทิต ตามประเภทต่างๆดังนี้ 

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

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ               
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด 

 
4) ด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม 
ค าชี้แจง  เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
               1. ประเภทขับร้องไทยเดิม 
               2. ประเภทปฏิบตัิเครื่องดนตรีไทย 

ที ่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  เอกสารรับรอง             

จากโรงเรียนหรือหน่วยงาน รูปถ่าย แฟ้มสะสมงาน             
การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

2 ทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางด้านการบรรเลง
หรือขับร้อง 

50 พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ              
การขับร้องความแม่นย าและความถูกต้องของ
จังหวะและท านอง  

3 ด้านบุคลิกภาพ 20 บุคลิกภาพท่าทางในการบรรเลงหรือขับร้อง                    
ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลงและขับ
ร้อง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น      
การสิ้นสุด 
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1.กรณีเกิดความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะกั่วหลุด สายขาด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน 

2.กรณีผู้สอบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบที่ก าหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือ
บรรเลง คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลให้ผู้สอบรายนั้น 

3.2.2.2 ด้านกีฬา  รับจ านวน 22  คน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) กีฬาแฮนด์บอล  มี  KPI  ดังนี้  

 

ที ่             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (35 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกฬีาแฮนด์บอล      15 หลักฐานเกียรติบตัร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที/่จังหวัด     10  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล  เกียรติบัตร  รูปถ่าย เป็นต้น 

   

   

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง การตอบ
ค าถาม ความเหมาะสมในความเปน็นักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งมั่นท่ีจะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา  
สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน และผูป้กครองมีความพร้อม 
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกฬีาแฮนด์บอล ( 65 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพื้นฐาน 25 การเคลื่อนไหวรา่งกาย เช่น การวิง่ การโยก                  
การกลับตัว เป็นต้น    

 2.2  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ 30 การยิงประตู ทักษะการรบัส่งบอล  การเลี้ยงบอล  

   การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ 

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

 

2) กีฬาบุคคลว่ายน้ า  มี  KPI  ดังนี้ 
ที ่               รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา (40 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกฬีาว่ายน้ า 20 หลักฐานเกียรติบตัร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน 

        ระดับนานาชาติ             20 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ/สมาคม  15  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที/่จังหวัด    10  คะแนน       

          

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้ า 

   ประกอบด้วยประวัตสิ่วนตัว ประวตัิการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาว่ายน้ า เกียรติบตัร รูปถ่าย เป็นต้น 
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ที ่               รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน และผูป้กครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกฬีาว่ายน้ า ( 60 คะแนน )   

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

   (เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้ าแหง่ประเทศไทย) 

 2.2  ทักษะกีฬาว่ายน้ าเฉพาะ 25 ว่ายน้ าท่าถนัด  1 ท่า ระยะ 50 เมตร 

   พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลกัษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเลน่กีฬาว่ายน้ า 
    

3) กีฬาบุคคลเทควันโด มี KPI ดังนี้ 
ที ่              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 

1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 50 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกฬีาเทควันโด 30 หลักฐานเกียรติบตัร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             30 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    25  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที/่จังหวัด/สมาคม   20  คะแนน       

          

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด 

   ประกอบด้วยประวัตสิ่วนตัว ประวตัิการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาเทควันโด  เกยีรตบิัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน และผูป้กครองมีความพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกฬีาเทควันโด ( 50 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาเทควันโดพื้นฐาน 20 การร า  การเตะ  การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าท่ีถูกต้อง 

   ตามเกณฑส์มาคมเทควันโด 

 2.2  ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ 20 ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาที 

   พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู ้

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลกัษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเลน่กีฬาเทควันโด 
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4) กีฬาบุคคลอ่ืนๆ  มี  KPI ดังนี้ 
ที ่              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 

1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 70 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกฬีา 50 หลักฐานเกียรติบตัร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             50 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    40  คะแนน  

        ระดับเขตพื้นที/่จังหวัด/สมาคม   30  คะแนน       

   

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 

   ประกอบด้วยประวัตสิ่วนตัว ประวตัิการศึกษา   

   ผลงานด้านกฬีาชนิดนั้น ๆ เกียรตบิัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลกัษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน และผูป้กครองมีความพร้อม 

   ในการสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกฬีา ( 30 คะแนน )   

  2.1  ความสามารถพื้นฐานที่นักกฬีาพึงมี 10 การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ , สมรรถภาพ ฯลฯ 

 2.2  ทักษะกีฬาเฉพาะ(ตามชนิดกฬีาท่ีสมัคร) 10 ทดสอบทักษะเฉพาะตามชนิดกีฬาที่สมัคร (ถ้าไม่สามารถ
ทดสอบให้น าคะแนนในข้อน้ีไปรวมใน ข้อ1.2) 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลกัษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเลน่กีฬา (ตามชนิดกีฬาที่สมคัร) 

 
3.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  รับจ านวน 4  คน  มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

3.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล 

เป็นพิเศษ 
3.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  

 

4. ค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2562 จ านวนเงิน 6,300 บาท ประกอบด้วย 
4.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับอนุมัติจาก

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554  เป็นเงิน  5,500 บาท 

4.2 เงินอ่ืน ๆ เช่น เงินค่าบ ารุงและค่าสมาชิก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   
ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท และค่าบริการระบบ iSchool และ SMS  200 บาท 
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5. การช าระเงิน  
ให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ใหม้าช าระทีโ่รงเรียนในวันมอบตัว     

วันที ่8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

6. วิธีการคดัเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี้ 
6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (ข้อ 3.1)  ต้องใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานคิดเป็นคะแนน

ร้อยละ 70  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551  
หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า รวมกับผลคะแนนสอบ 
O-NET ทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 30  รวมเป็นร้อยละ 100    

6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2)  ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธีการคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันที่ก าหนด และมีผลคะแนนสอบ O-NET  ตามข้อ 6.1  

6.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ 3.3) ต้องสมัครสอบและเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ 6.1  และมีคุณสมบัติผ่าน
การคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

6.4 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนที่ก าหนดทั้ง 5 รายวิชา  
โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score คะแนนสูงสุดไปคะแนน
ต่ าสุด ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 145 คน และนอกเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 97 คน  

6.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัวและใบแจ้ง
การช าระเงิน ด้วยตนเอง ในวันที่  3  เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง
มอบตัวพร้อมช าระเงิน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ         
หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท 
กรอกใบแจ้ง 

ความจ านงฯ ออนไลน ์
รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน      
O-NET 

1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th  

22 – 27 มี.ค.62  
(เว้นวันที่24 มี.ค.62) 

แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

29 มี.ค. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

30 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

3 เม.ย. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา09.00 น.-16.30 น. 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

 

ความสามารถ
พิเศษ 

1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

22 – 23 มี.ค.62 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

 สอบทักษะและ
สัมภาษณ ์
25 มี.ค.62 

08.30–16.30 น. 
 

สอบจัดชั้นเรยีน 
30 มี.ค.62 

08.30–16.30 น. 

27 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
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ประเภท กรอกใบแจ้ง 
ความจ านงฯ ออนไลน ์

รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

เงื่อนไขพิเศษ 1 - 27 มี.ค. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

22 – 27 มี.ค.62  
(เว้นวันที่24 มี.ค.62) 

แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

29 มี.ค. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

30 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

3 เม.ย. 62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา09.00 น.-16.30 น. 

8 เม.ย. 62 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

 
 

    
ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการแนบท้าย
ประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 8 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามข้ันตอน
และเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ            
ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตาม ที่แนบท้ายประกาศนี้ ทุกข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

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

ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

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

 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือขอ้ตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสญัญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการ 
ตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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หนังสือรับรองการพักอาศัย 
---------------------------------------------------------------------------- 

      ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ                )                                                          ง  

มีสถานะเป็น  เจ้าบ้าน  ผู้บังคับบัญชา  อ่ืน ๆ                 .                                                  . 

อยู่บ้านเลขท่ี                หมู่ที่       ตรอก/ซอย                        ถนน                                            ง                        

ต าบล                          อ าเภอ                             จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์              ง 

ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  

ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ.)                                                                                      ง 

ไดพ้ านักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี                  หมู่ที่         ตรอก/ซอย                ถนน                        ง   

ต าบล                           อ าเภอ                             จังหวัด                      รหัสไปรษณีย์             ‘ 

ตั้งแตว่ันที่             เดือน                        พ.ศ.                        จริงและพ านักอาศัยไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  

 
 
 

ลงชื่อ      ผู้รับรอง 

       (                                             )       

      วันที่        เดือน               พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้กรณีเจ้าบ้านไม่ใช่ บิดา มารดา หรือผูป้กครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และตอ้งย้ายเข้ามาอาศัยในเขตพื้นท่ีบรกิาร 
อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันท่ี 16 พ.ค. 2562 

เอกสารประกอบ 

o ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำบ้ำน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรของ
ผู้บงัคบับญัชำ(ใช้กรณีบ้ำนพกัข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ) 

o ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนกัเรียน 


