
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------------ 
เพื่ ออนุวัตให้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ  เกี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงาน 
เขตพื้ นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พ.ศ. 2550  
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2566  ในวันท่ี  11 – 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจ านวน  400  คน 
1.1  นักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม  จ านวน  326 คน 
1.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  จ านวน  74 คน   

2. โครงสร้างที่เปิดรับนักเรียนทั่วไป ดังนี้ 
2.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์ รับจ านวน    20  คน  
2.2  โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ   รับจ านวน     6    คน 
2.3  โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษา)   

1) ภาษาฝรั่งเศส รับจ านวน     8   คน 
2) ภาษาเกาหลี รับจ านวน     10  คน 
3) ภาษาจีน รับจ านวน     7   คน 
4) ภาษาญี่ปุ่น                                        รับจ านวน     17  คน 

2.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศึกษา) รับจ านวน     6   คน 

3. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
3.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึ กษาธิการ                 

หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565     
3.2 เป็นโสด  
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3.4  ผู้ปกครอ งมี ค วามพ ร้อม ท่ี จะ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ค่า ใช้ จ่ ายตามห ลัก สูตรจนจบ                                     

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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4. หลักฐานการสมัคร 

4.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปี ท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์  (www.streesp.ac.th/newstd)   
ระบโุครงสร้างท่ีต้องการสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับของนักเรียน  1 ฉบับ และส าเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา 
หรือผู้ปกครอง โดยเจ้าของช่ือเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ ท้ังนี้ต้องปรากฏเลขท่ี
บ้าน และช่ือในแผ่นเดียวกัน 

4.3 หลักฐานการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1)  ระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 3 (ปพ.1:3) 
2)  ระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา  
     ตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)  ประกาศนียบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.2:3)   
4)  ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5)  เอกสารวุฒิ การ ศึกษาท่ี เทียบเท่า  (กรณี นั ก เรียน ไม่ ไ ด้ ศึกษาตามหลักสูตร   
 กระทรวงศึกษาธิการ)   

4.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครอง, หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม  

5. ขั้นตอนการสมัคร 
5.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd) 
ระบุโครงสร้างท่ีต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต้ังแต่วันท่ี 11 - 15 
มีนาคม พ.ศ. 2566 (ปิดระบบรับสมัครวันที1่5 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.) 

5.2 สแกนหรือถ่ ายรูปห ลักฐานการสมั ครในข้ อ 4.2 – 4.5 ให้ ครบถ้ วนและชัด เจน  
ส่งเข้าระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โดยยื่นตามวัน/เวลาท่ีก าหนด  หากนักเรียนสมัคร
และส่งเอกสารไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนดไว้จะไม่สามารถสมัครเรียนได้  

5.3 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. 

5.4 ให้นัก เรียนตรวจสอบรายช่ือผู้มี สิทธิ์สอบ เลขประจ าตัว ผู้สมัคร เลขท่ีห้องสอบ  
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2566 จึงจะถือว่า
นั ก เรียน ได้สมัครเสร็จ ส้ินแ ล้ว  หากไม่มี ราย ช่ือ ในประกาศให้ ติด ต่อ เจ้าหน้ า ท่ี 
รับนักเรียน 

6. วิธีการคัดเลือกใช้คะแนนสอบ  ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา คือ  วิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 3 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า  
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7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ  
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี ้

ประเภท รับสมัครออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
และส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

สอบคัดเลือก ประกาศ 
ผลสอบคัดเลือก 

รายงานตัว มอบตัว 

สอบคัดเลือก  
 

11-15 มี.ค. 66 
กรอกข้อมูลและส่งหลักฐาน
การสมัครผ่านระบบรับสมคัร

ออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th/newst

d 
* 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 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มี

สิทธ์ิสอบ เลขประจ าตัว
สอบ และห้องสอบที่

เว็บไซต์ 
www.streesp.ac.th/ 

newstd 
 

26 มี.ค. 66 
 (ตามตารางสอบ) 

 

30 มี.ค. 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

30 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

(8.30 น. - 16.00 น.) 
 

2 เม.ย.66 
(เวลา 8.30น.) 

 

 
หมายเหตุ  : 
 1. นักเรียนต้องสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เท่านั้น 
 2. เมื่อสมัครแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครท่ีหน้าเว็บไซต์ในวันถัดไป  
 3. หากรายช่ือของนักเรียนขึ้นว่า “หลักฐานไม่ครบ” ให้ด าเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นก าหนดจะไม่ประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 
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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------------ 
เพื่ออนุวัตให้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ  เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ  
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
ห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2566  ในวันท่ี  11 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2566   
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ

ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2565 
1.2 เป็นโสด  
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2566 ในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.streesp.ac.th/newstd)  ระบุโครงสร้าง 
ท่ีต้องการสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยเจ้าของช่ือเป็นผู้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

2.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษาท่ีลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 3 (ปพ.1:3) 
2)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)  ประกาศนียบัตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.2:3)   
4)  ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5)  เอกสารวุฒิการศึกษาท่ีเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ)   
2.5  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.6  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปล่ียนช่ือ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม  
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3. ประเภทที่รับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจ านวน  400  คน 
3.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม    
3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

3.2.1 ประเภทสอบคัดเลือก มีดังนี้    
1) โครงสร้างวิทยาศาสตร์       
2) โครงสร้างเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษา)   

3.1) ภาษาฝรั่งเศส    
3.2) ภาษาเกาหลี     
3.3) ภาษาจีน         
3.4) ภาษาญี่ปุ่น    

4) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศึกษา)        
 

4. ค่าใช้จ่าย  เงินบ ารงุการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2566 
เงินบ ารุงการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติ

จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2554  เป็นเงิน  5,920 บาท 

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

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 8.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

6. วิธีการคัดเลือกทุกประเภท ใช้คะแนนสอบดังนี้  
6.1 คะแนนกลุ่มวิชาพื้นฐาน ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 3 
พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า   

6.2 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนท่ีก าหนดท้ัง  
5 รายวิชา โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score 
คะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุดตามโครงสร้าง 

6.3 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้าง ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัว    
ในวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียน 
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  

6.4 นักเรียนท่ีสอบผ่านและผู้ปกครอง ต้องมามอบตัว ช าระเงินบ ารุงการศึกษา และประชุมผู้ปกครอง  
ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือ
ว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  

6.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีส ารอง ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
www.streesp.ac.th ในวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดูว่า 
มีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 8.30 น.  
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ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนท่ีสอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีท่ีมี
นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาท่ีก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบการรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท รับสมัครออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
และส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ 

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 าเนินการส่งให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 16.30 น. 

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

newstd 
 

26 มี.ค. 66 
 (ตามตารางสอบ) 

 

30 มี.ค. 66 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
และตดิประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

30 มี.ค. 66 
รายงานตัว 

ที่โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

(8.30 น.-6.00 น.) 
 
 

2 เม.ย.65 
(เวลา 8.30น.) 

 

 

ให้นักเรียนท่ีประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนปกติ  
ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศและระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) และจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการสมัคร 

2. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด 
3. ระบุโครงสร้างห้องเรียนท่ีมีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
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 
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 และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


