
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  
ประจ าปีการศึกษา 2566  ในวันท่ี  11 - 15  มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  360 คน  จ าแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป รับจ านวน 324 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.1.1 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ     รับจ านวน  216  คน 
1.1.2 นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ   รับจ านวน  108  คน 

1.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน 36 คน  แบ่งตามประเภทดังนี้ 
1.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ  รับจ านวน 8 คน ประกอบด้วย 

1) ทัศนศิลป ์หรือ   
2) นาฏศิลป ์ หรือ    
3)   ดนตรีสากล หรือ  
4)   ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 

1.2.2 ด้านกีฬา รับจ านวน  28  คน ประกอบด้วย 
1) กีฬาแฮนด์บอล  หรือ   
2) กีฬาฟุตซอล หรือ 
3) กีฬาบุคคลว่ายน้ า หรือ    
4) กีฬาบุคคลเทควันโด หรือ 
5) กีฬาบุคคลอื่น ๆ   
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2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 

2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565       

2.2 เป็นโสด  
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
2.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2566 

 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd)  
โดยระบุประเภทท่ีต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน 

3.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏเลขท่ีบ้าน และช่ือของนักเรียนภายในฉบับเดียวกัน โดยผู้ปกครอง

เป็นผู้ลงชื่อรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง รับรองส าเนาโดยเจา้ของชื่อ จ านวน 1 ฉบับ 
3.5 หลักฐานทางการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้ 

3.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 - 6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 

3.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  

3.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ท่ีสถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
3.5.4 ใบประกาศนียบัตร ท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.2 )  

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

3.6 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น   
3.7 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉล่ีย 2 ปีการศึกษา  

(ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 2.50  น าแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ  
มายื่นต่อคณะกรรมการในวันทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ (15 มีนาคม พ.ศ. 2566)  
นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นจะไม่มีคะแนนในส่วนแฟ้มสะสม
ผลงาน 

                                  

4. ขั้นตอนการสมัคร 
4.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd)  
โดยระบุประเภทท่ีต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้ังแต่วันท่ี 11– 15 
มีนาคม พ.ศ. 2566 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.) 
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4.2 สแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการสมัครในข้อ 3.2 – 3.6 ใหค้รบถ้วนและชัดเจน ส่งเข้าระบบ 

รับสมัครนักเรียนออนไลน์ โดยยื่นตามวัน/เวลาท่ีก าหนด  หากนักเรียนสมัครและส่งเอกสาร 
ไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนดไว้จะไม่สามารถสมัครเรียนได้  

4.3 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐานแล้ว จะประกาศรายช่ือผู้สมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ (www.streesp.ac.th/newstd) ในวันถัดไป นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายช่ือ
ผู้สมัคร โดยระบบจะแจ้งว่า “การสมัครสมบูรณ์” จึงจะถือว่านักเรียนได้สมัครเสร็จส้ินแล้ว  
หากรายช่ือนักเรียนขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” ให้ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันท่ี  
17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ก่อนเวลา 16.30 น.  

4.4 ให้นักเรียนตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจ าตัวผู้สมัคร เลขท่ีห้องสอบ ทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2566 จึงจะถือว่านักเรียนได้สมัคร
เสร็จส้ินแล้ว หากไม่มีรายช่ือในประกาศให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีรับนักเรียน 

5. วิธีคัดเลือกใช้คะแนนสอบ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงช้ันท่ี 2 พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า   

6. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ  
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท รับสมัครออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
และส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลือก  
 

11-15 มี.ค. 66 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐาน
การสมัครผ่านระบบรับสมคัร

ออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th/newstd 

* ปิดระบบรบัสมัครวันที่  
15 มี.ค. 66 เวลา 16.30 น. 

11-17 มี.ค. 66 
ตรวจสอบรายชื่อและผลการ

สมัครที่เว็บไซต ์
www.streesp.ac.th/newstd 

หากหลักฐานไม่ครบ 
ให้ด าเนินการส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 17 มี.ค. 66 

เวลา 16.30 น. 

18 มี.ค. 66 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
สอบ เลขประจ าตัวสอบ 
และห้องสอบที่เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th 

 

25 มี.ค. 66 
 (ตามตารางสอบ) 

 

29 มี.ค. 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

29 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

(8.30 น.–16.00 น.) 
 

1 เม.ย.66 
เวลา 8.30 น. 

 

 
ประเภท รับสมัคร ทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ  

ประกาศผล 
การทดสอบ 

ความสามารถพิเศษ 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

ความสามารถ
พิเศษ 

 

11-12 มี.ค. 66 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการ

สมัครผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ 

www.streesp.ac.th/newstd 

*นักเรียนสามารถเลือกสมัคร
ความสามารถพิเศษได้เพียง  

1 ประเภทเท่านั้น 

15 มี.ค. 66 
เวลา 8.30 น. 

 

16 มี.ค. 66 
 

25 มี.ค. 66 
 (ตามตารางสอบ) 

 

29 มี.ค. 66 
ประกาศผลทางเว็บไซต์

โรงเรียน 
และตดิประกาศ  

ณ ป้ายนิเทศของโรงเรยีน  
 

29 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

(8.30 น.–16.00 น.) 
 

1 เม.ย.66 
เวลา 8.30 น. 

 

  หมายเหตุ  : 
1. นักเรียนต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เท่านั้น 
2. นักเรียนสามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 ประเภท เท่านั้น 
3. เมื่อสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครท่ีหน้าเว็บไซต์ในวันถัดไป  
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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------------------------ 

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)  
ประจ าปีการศึกษา 2566  ในวันท่ี  11 – 15  มีนาคม พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565    
1.2. เป็นโสด  
1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.5. คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2566 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566

ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) โดยระบุประเภทท่ีต้องการสมัครเพียง 
1 ประเภทท่ีตรงคุณสมบัติของตนเอง และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนท่ีปรากฏเลขท่ีบ้านและช่ือของนักเรียน โดยเลือกใช้ตามประเภทท่ีสมัคร 

ดังนี้ 
2.3.1 ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนต้องมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนสตรี

สมุทรปราการไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน
วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)  พร้อมให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.3.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมให้ผู้ปกครองรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 หลักฐานทางการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   

2.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 
พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2) 

2.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  
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2.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ท่ีสถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
2.5.4 ใบประกาศนียบัตร ท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.2) (ปพ.2:บ)  
2.5.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

2.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉล่ีย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 
2.50 น าแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการในวันทดสอบ
ความสามารถพิเศษ นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นจะไม่มีคะแนนในส่วนแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2.7 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ,หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

3. ประเภทที่รับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
3.1  ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นท่ี ดังนี้ 

3.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ
ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564)  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 าบลบางปู  
9) ต าบลบางปูใหม่ 
10) ต าบลส าโรงเหนือ   
11) ต าบลบางโปรง  
12) ต าบลบางด้วน  
13) ต าบลเทพารักษ์  

 
 3.1.2 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียน หรือนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด หรือนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการไม่ครบ 2 ปี โดยยึดจาก
ทะเบียนบ้านนักเรียนเป็นหลัก 
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3.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  
3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ 

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

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

3) ความสามารถพิเศษแต่ละประเภทท่ีโรงเรียนก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาท่ีก าหนด (11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566  

โดยจะปิดระบบรับสมัครวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.)  
5) ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือก ตามความสามารถพิเศษท่ีลงนาม 

ประทับตราโดยสถานศึกษา มายื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก  
6) นักเรียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ในวันท่ี 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อมน า
แฟ้มสะสมผลงาน และหลักฐานประกอบต่าง ๆ มายื่นในวันทดสอบความสามารถพิเศษ  
โดยผู้สมัครต้องน าวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัว รวมทั้งชุดกีฬา มาเองในวันทดสอบทักษะ  

7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้องได้คะแนน
รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศ และ 
อื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ สอบคัดเลือกท่ีโรงเรียนแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ
ของกรรมการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 

8) นักเรียนทุกคนท่ีสมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษท้ังท่ีได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับ 
การคัดเลือกต้องเข้าสอบคัดเลือกในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 

9) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 

 

3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2  ประเภทดังนี้ 
3.2.2.1  ด้านศิลปะ  รับจ านวน  8  คน 

 1)  ด้านทัศนศิลป์  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จ าแนกตามประเภทมี  KPI  ดังนี้   

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล /  
เอกสารรับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงานเอกชน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ผลงานทัศนศิลป์หรือภาพถ่ายผลงานที่
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ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้ เข้าแข่งขันหรือเป็น 
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

3 ทดสอบทักษะทางศิลปะ (ตามหัวข้อท่ีก าหนด) 
3.1 ปฏิบัติ : วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) 

 
30 

 
- ความสวยงาม/ประณีต/ความสมบูรณ์แบบ  
(10 คะแนน) 
- สอดคล้องกับหัวข้อ/การจัดองค์ประกอบภาพ 
(10 คะแนน) 
- ความคิดสร้างสรรค์/เทคนิคการใช้อุปกรณ์  
(10 คะแนน) 

3.2 ปฏิบัติ : วาดเส้น (ดินสอ EE) 30 - ความสวยงาม/ประณีต/ความสมบูรณ์แบบ  
(10 คะแนน) 
- การจัดองค์ประกอบภาพ/เทคนิคการใช้อุปกรณ์  
(10 คะแนน) 
- ความถูกต้องของโครงสรา้ง/สัดส่วน/แสงเงา ของ
วัตถุ (10 คะแนน) 

4 การสัมภาษณ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน เช่น 
ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความมุ่งมั่นที่จะ
ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ บนกระดาษ A3  

ซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ  A3 ส่วนผู้ทดสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ  
สีโปสเตอร์ ดินสอ (EE) รวมทั้งกระดานวาดภาพมาเอง   

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
สอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 

3. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญากับโรงเรียนและต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทัศนศิลป์จนจบ
การศึกษา 

 2)  ด้านนาฏศิลป์ไทย   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย มี  KPI  ดังนี้ 

ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/การทดสอบ 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่ / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน 
 

1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงาน แสดงประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ภาพถ่ายผลงานของนักเรียนที่
แสดงให้ เห็นว่านักเรียนเป็น ผู้ เข้าแข่งขันหรือ
ปฏิบัติ 
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ที่ รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/การทดสอบ 
1.3 การสัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์ นักเรียน พิจารณาจากบุคลิกภาพ

ลักษณะท่าทาง การตอบค าถาม ความเหมาะสมใน
การเป็นนักเรียน เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ทางนาฏศิลป์ สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมในการ
สนับสนุน 

2 
 

ทดสอบทักษะทางนาฏศิลป์ ( 60 คะแนน ) 
2.1 ปฏิบัติ : ระบ ามาตรฐาน 1 เพลง 

 
20 
 

ความถูกต้องท่าร า นาฏยศัพท์และภาษาท่า  
จังหวะและการเชื่อมท่า 
ท่าร าตรงกับค าร้อง  
การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า แววตา ลีลาท่าร า
งดงามตามแบบนาฏศิลป์ 
ผู้ทดสอบ จัดเตรียมเพลงที่จะปฏิบัติ ทั้ง 3 เพลง
มาด้วยตนเอง โดยใส่แผ่นซีดี (ควรส ารองใส่แฟลช
ไดรฟ์) และเตรียมผ้าแดง (นุ่งโจงกระเบน)ส าหรับ
ปฏิบัติ 

2.2 ปฏิบัติ : ร านาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1 เพลง 20 

2.3 ปฏิบัติ : จินตลีลา / บัลเล่ต์  1 เพลง 20 

 

หมายเหตุ : 
      1. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ข้ึนไปและอยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ท้ังนี้ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น 
การส้ินสุด 

      2. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญากับโรงเรียนและต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์จนจบ
การศึกษา 

               3)  ด้านดนตรีสากล 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
ค าช้ีแจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล มีเกณฑ์ดังนี้ 

 3.1 ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) มี  KPI  ดังนี้ 
ท่ี             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
 1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่ / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

     20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล /  
เอกสารรับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงานเอกชน 

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักดนตรีสากล
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานด้าน
ดนตรีสากล เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

  
  
1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง 

การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักดนตรีและ   
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ท่ี             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
   เป็นนักเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถ

ทางดนตรี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการสนับสนุนเป็นนักดนตรีของโรงเรียน 

   

 2 ทักษะการปฏิบตัิดนตรีสากลหรือการขับรอ้ง ( 60 คะแนน )   

  2.1 ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเพลงตามความถนัด 40 - ความไพเราะและคุณภาพเสียง (10) 
- ความถูกต้องของท่วงจังหวะและท านอง (10) 
- เทคนิคในการบรรเลง (10) 
- ความยากของบทเพลง (10) 

   

2.2 ทักษะการอ่านโน๊ต 10 - ปรบมือตามอัตราส่วนโน้ตที่ก าหนด  
2.3 บันไดเสียง เมเจอร์ 10 บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ไม่เกิน 2 แฟล็ต และ 2 ชาร์ป 

 
 3.2 ดนตรีสากล (วงสตริง) มี  KPI  ดังนี้ 

ท่ี             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
 1  พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่ / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

     20 หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล /  
เอกสารรับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงานเอกชน 
 
 
 
 

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักดนตรีสากล
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานด้าน
ดนตรีสากล เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

   
 
 

 

1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง 
การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักดนตรีและ
เป็นนักเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถ
ทางดนตรี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการสนับสนุนเป็นนักดนตรีของโรงเรียน 

  

 2 ทักษะการปฏิบตัิดนตรีสากลหรือการขับรอ้ง ( 60 คะแนน )   

  2.1 ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเพลงตามความถนัด 40 - ความไพเราะและคุณภาพเสียง (10) 
- ความถูกต้องของท่วงจังหวะและท านอง (10) 
- เทคนิคในการบรรเลง (10) 
- ความยากของบทเพลง (10) 

   

 2.2 ทักษะการอ่านโน๊ต 10 - ปรบมือตามอัตราส่วนโน้ตที่ก าหนด  

 2.3 บันไดเสียง เมเจอร์ 10 บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ไม่เกิน 2 แฟล็ต และ 2 ชาร์ป 
(ส าหรับกลองชุดให้เล่นจังหวะพ้ืนฐานตามท่ีกรรมการก าหนด) 
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หมายเหตุ :   
     1.  เครื่องดนตรีสากลท่ีสามารถใช้สมัครสอบส าหรับวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากล (วงสตริง) แบ่งตาม   
      ประเภทต่างๆดังนี้ 

1.1 ประเภทเครื่องลมไม้ เช่น ฟลุ๊ต คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน 
1.2 ประเภทเครื่องลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา 
1.3 ประเภทขับร้องเพลงไทย เพลงสากล 
1.4 ประเภทเครื่องดนตรีวงสตริง เช่น กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า กลองชุด คีย์บอรด์หรือเปียโน 

2.  เพลงท่ีใช้ในการทดสอบ เพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง (เตรียมโน้ตเพลงท่ีใช้ในการสอบ 3 ชุด ส าหรับ 
 คณะกรรมการ) เพลงท่ีกรรมการเลือกให้ 1 เพลง บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ไม่เกิน 2 แฟล็ต และ 2 ชาร์ป 
 (ส าหรับกลองชุดให้เล่นจังหวะพื้นฐาน ตามท่ีกรรมการก าหนด) 
3.  การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
 สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 
4.  นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญากับโรงเรียนและต้องเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตและวงสตริงจน   
 จบการศึกษา 
 

 4) ด้านดนตรีไทยและการขับร้องไทยเดิม  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและการขับร้องเพลงไทยเดิม 
ค าช้ีแจง  เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม   มี  KPI  ดังนี ้
ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด (20 คะแนน) 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ                  20  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ             15  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่ / ภาค    10  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับจังหวัด                5  คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล  
เอกสารรับรองผลงานจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐานแฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถ 
ด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม 
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานของนักเรียนที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน 
เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือปฏิบัติ เกียรติบัตร ภาพถ่าย 
เป็นต้น 

3 ทักษะด้านการบรรเลงดนตรีไทยหรือการขับร้อง (60 คะแนน) 
ความไพเราะและคุณภาพของเสียงในการบรรเลง 
หรือการขับร้อง  20  คะแนน 
ความแม่นย าความถูกต้องของจังหวะและท านองในการ
บรรเลงหรือการขับร้อง  20  คะแนน 
เทคนิคและความเหมาะสมของแนว/ทางในการบรรเลง 
หรือการขับร้อง  20  คะแนน 

60 พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ
การขับร้อง ความแม่นย าและความถูกต้องของ
จังหวะและท านอง ความเหมาะสมของแนวทางใน
การบรรเลงหรือการขับร้อง 

4 การสัมภาษณ ์ 10 พิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบค าถาม  
ความเหมาะสมในความเป็นนักดนตรีไทย  
เป็นนักเรียนที่มคีวามประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน  
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ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และ
ผู้ปกครองพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ของนักเรียนและโรงเรียน  

 

หมายเหตุ :  
1. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ข้ึนไปและอยู่ใน 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ท้ังนี้ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 
2. กรณีเกิดความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะกั่วหลุด สายขาด ให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการตัดสิน 
3. กรณีผู้สอบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบท่ีก าหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือบรรเลง 

คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลให้ผู้สอบรายนั้น 
4. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกต้องท าสัญญากับโรงเรียนและต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีไทยจนจบ

การศึกษา 
 

3.2.2.2  ด้านกีฬา  รับจ านวน 28  คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) กีฬาแฮนด์บอล  มี  KPI  ดังนี้  

 

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

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล      15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน 
หรือการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด     10  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

   

   

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ
ค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา  
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อม 
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล (65 คะแนน)   

  2.1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพ้ืนฐาน 25 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ การว่ิง การโยก                  
การกลับตัว     

 2.2  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ 30 การยิงประตู ทักษะการรับส่งบอล  การเลี้ยงบอล  

   การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 
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2) กีฬาฟุตซอล   มี  KPI ดังนี้ 

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

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล      15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน 
หรือ การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด     10  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาฟุตซอล 
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานด้าน
กีฬาฟุตซอล เกียรติบัตร  รูปถ่าย เป็นต้น 

   
   
 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ

ค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา  
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อม 
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกีฬาฟุตซอล  (65 คะแนน)   

 2.1  ทักษะกีฬาฟุตซอลพ้ืนฐาน 15 การเคลื่อนไหวร่างกาย  การว่ิงเปลี่ยนทิศทาง การกระโดด  

 2.2  ทักษะกีฬาฟุตซอลเฉพาะ 40 การเดาะบอลด้วยทักษะต่าง ๆ การเลี้ยงบอล  
ทักษะการรับ-สง่บอล  การยิงประตู  การเล่นเป็นทีม 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถในการเล่นฟุตซอล 

 

3) กีฬาบุคคลว่ายน้ า  มี  KPI  ดังนี้ 

ท่ี               รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (40 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 20 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน 

        ระดับนานาชาติ             20 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ/สมาคม  15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด     10  คะแนน       

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้ า 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาว่ายน้ า เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 



 14 

ท่ี               รายการทดสอบ คะแนน                        หลักฐาน/การทดสอบ 
2 ทักษะกีฬาว่ายน้ า  (60 คะแนน)   

  2.1  ทักษะกีฬาว่ายน้ าพ้ืนฐาน 25 ว่ายน้ าเด่ียวผสม 200 เมตร สระว่ายน้ ามาตรฐาน 50 เมตร 

   (เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย) 

 2.2  ทักษะกีฬาว่ายน้ าเฉพาะ 25 ว่ายน้ าท่าถนัด  1 ท่า ระยะ 50 เมตร 

   พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกฬีา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาว่ายน้ า 
    
 

4) กีฬาบุคคลเทควันโด มี KPI ดังนี้ 

ท่ี              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 

1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (50 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาเทควันโด 30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             30 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    25  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด/สมาคม   20  คะแนน       

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาเทควันโด  เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สมัภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกีฬาเทควันโด  (50 คะแนน)   

  2.1  ทักษะกีฬาเทควันโดพ้ืนฐาน 20 การร า  การเตะ  การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าท่ีถูกต้อง 

   (ตามเกณฑ์สมาคมเทควันโด) 

 2.2  ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ 20 ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาที 

   พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู ้

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโด 
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5) กีฬาบุคคลอื่นๆ  มี  KPI ดังนี้ 

ท่ี              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (70 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬา 50 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             50 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    40  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด/สมาคม   30  คะแนน       

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาชนิดน้ัน ๆ เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อม 

   ในการสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกีฬา  (30 คะแนน)   

 2.1  ความสามารถพ้ืนฐานที่นักกีฬาพึงมี 10 การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ  สมรรถภาพ ฯลฯ 

 2.2  ทักษะกีฬาเฉพาะ(ตามชนิดกีฬาที่สมัคร) 10 ทดสอบทักษะเฉพาะตามชนิดกีฬาที่สมัคร  

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง 
ทักษะการเล่น  ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ 

   และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬา (ตามชนิด
กีฬาที่สมัคร) 

 
หมายเหตุ   

1. ในการทดสอบทักษะด้านกีฬาทุกประเภท หากไม่สามารถทดสอบทักษะของกีฬาประเภทนั้นได้             
ให้น าคะแนนในส่วนของทักษะ ไปร่วมพิจารณาคะแนนในส่วนของข้อ 1.2 (แฟ้มสะสมผลงาน) และ             
ข้อ 1.3 (การสัมภาษณ์) 

2. นักเรียนต้องเตรียมชุดและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดกีฬานั้น ๆ มาในวันท่ีท าการทดสอบทักษะ  
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4. ค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2566 
เงินบ ารุงการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับ

อนุมัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554  เป็นเงิน  6,300 บาท 

5. การช าระเงิน  
ให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ให้มาช าระท่ีโรงเรียนในวันมอบตัว  

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   
6. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี ้

6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไป (ข้อ 3.1)  ต้องใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา 
คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ  
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 หรือตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า  

6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2)  ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธีการคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันท่ีก าหนด  

6.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนท่ีก าหนดท้ัง 5 รายวิชา  
โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score คะแนนสูงสุดไป
คะแนนต่ าสุด  

6.4 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัวและ 
ใบแจ้งการช าระ เงิน  ด้วยตนเอง ในวันท่ี  29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.  
หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  

6.5 นัก เรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ต้องมามอบตัว  ช าระ เง ินบ ารุงการศึกษา และประชุม
ผู้ปกครอง ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น.  ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หากพ้นเวลาที่
ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

6.6 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีส ารอง ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
www.streesp.ac.th ในวัน ท่ี  29 มีนาคม พ.ศ.  2566 ต้ังแต่เวลา 17.00 น.  เป็น ต้นไป  
เพื่อดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น. 
ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีท่ีมี
นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 
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7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงาน
ตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท รับสมัครออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
และส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบ
คัดเลือก 

ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลือก  
 

11-15 มี.ค. 66 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการ

สมัครผ่านระบบรบัสมัคร
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ 

www.streesp.ac.th/newstd 
* ปิดระบบรบัสมัครวันที่  

15 มี.ค. 66 เวลา 16.30 น. 

11-17 มี.ค. 66 
ตรวจสอบรายชื่อและผลการ

สมัครที่เว็บไซต ์
www.streesp.ac.th/newstd 

หากหลักฐานไม่ครบ 
ให้ด าเนินการส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 17 มี.ค. 66 

เวลา 16.30 น. 

18 มี.ค. 66 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ
สอบ เลขประจ าตัวสอบ 
และห้องสอบที่เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th/ 

newstd 
 

25 มี.ค. 66 
 (ตามตาราง

สอบ) 
 

29 มี.ค. 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

29 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
เวลา 9.00 น.  

ถึงเวลา 16.00 น.  
 

1 เม.ย.66 
เวลา 8.30 น. 

 

 
ประเภท รับสมัครออนไลน ์ ทดสอบ 

ความสามารถพิเศษ  
ประกาศผล 
การทดสอบ 

ความสามารถ
พิเศษ 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

ความสามารถ
พิเศษ 

 

11-12 มี.ค. 66 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัคร
ผ่านระบบรบัสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ 

www.streesp.ac.th/newstd 

*นักเรียนสามารถเลือกสมัคร
ความสามารถพิเศษได้เพียง  

1 ประเภทเท่านั้น 

15 มี.ค. 66 
เวลา 8.30 น. 

 

16 มี.ค. 66 
 

25 มี.ค. 66 
 (ตามตาราง

สอบ) 
 

29 มี.ค. 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

29 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 
เวลา 9.00 น.  

ถึงเวลา 16.00 น.  
 

1 เม.ย.66 
เวลา 8.30 น 

 

ให้นักเรียนท่ีประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ศึกษารายละเอียด 
หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศและระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม
ก่อนการสมัคร 

2. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด 
3. ระบปุระเภทท่ีมีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
4. กรอกข้อมูลผู้สมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะท าให้เสียสิทธิ์ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องยื่นค าร้องต่อกรรมการรับสมัครภายใน

วันที่ 15 มีนาคม 2566  
6. หากผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด และ

สถานะการสมัครขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” จะไม่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
7. หากนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์  หรือไม่มอบตัวตามวัน และเวลาท่ี

โรงเรียนก าหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
8. เมื่อนักเรียนมอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
9. การเรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ ใด ๆ  

ต้องด าเนินการภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าส้ินสุดพิจารณา 
10. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครท่ีเว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 



 18 

11. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  
(เว้นวันหยุดราชการ)  

12. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุดและเด็ดขาด   
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติท่ัวไป 
 
 ข้อควรระวัง 

ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ  
มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเป็นเง่ือนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการ  
ตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


