ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)
ประจาปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)
-----------------------------------------------------------เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2562 ที่มุ่งให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ประกาศ รั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นปกติ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.1)
ประจาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามประกาศฉบับแก้ไข ดังนี้
1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ รับจานวน 270 คน จาแนกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET รับจานวน 216 คน
แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่
1.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับจานวน 135 คน
1.1.2 นักเรียนทั่วไป
รับจานวน 81 คน
1.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับจานวน 22 คน แบ่งตามประเภทดังนี้
1.2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ รับจานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) ทัศนศิลป์ หรือ
2) นาฏศิลป์ หรือ
3) ดนตรีสากล หรือ
4) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม
1.2.2 ด้านกีฬา รับจานวน 18 คน ประกอบด้วย
1) กีฬาแฮนด์บอล หรือ
2) กีฬาบุคคลว่ายน้า หรือ
3) กีฬาบุคคลเทควันโด หรือ
4) กีฬาฟุตซอล หรือ
5) กีฬาบุคคลอื่น ๆ
1.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน 32 คน
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2. คุณสมบัตพิ ื้นฐานของผู้สมัคร
2.1 ส าเร็ จ การศึ กษาชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ตามหลั ก สู ตรของกระทรวงศึก ษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
2.2 เป็นโสด
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสู ตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2.5 คุ ณ สมบั ติ เฉพาะนั ก เรี ย นความสามารถพิ เศษและเงื่ อ นไขพิ เศษ ให้ เป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบี ยบการรับสมัครคัดเลื อก
นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2563
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบแจ้งความจานงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
3.2 ทะเบี ยนบ้ านฉบับ จริง พร้อมฉบับส าเนาของนั กเรียน บิดา มารดาหรือผู้ ปกครอง โดย
ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง จานวนอย่างละ 1 ชุด โดยเลือกใช้ตามประเภทที่
สมัคร ดังนี้
3.2.1 ในเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านต้องระบุชื่อนักเรียน ในฐานะผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน
(ท.ร.14) ไม่ต่ากว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) โดยให้นาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนาและ
ให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน มาแสดง นักเรียนคนใด
ไม่มีทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในเขตพื้นที่บริการ
3.2.2 นักเรียนทั่วไป ทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับจริง (ท.ร.14) พร้อมถ่ายสาเนาให้
ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (ฉบั บ จริง) ที่ พิ มพ์ จากสถาบั นทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (สทศ.) เว็บ ไซต์
www.niets.or.th โดยนั ก เรียนต้องน ามายื่ นให้ แก่ โรงเรีย น ในวัน ที่ ม าสมั คร หากพ้ น
กาหนดแล้วนักเรียนไม่นามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 30 จากผลสอบ O-NET (กรณีที่ผล
การทดสอบออกหลักจากวันสมัครให้นามายื่นภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3.4 หลั กฐานทางการศึ กษา ฉบั บจริ งพร้ อมส าเนาที่ ผู้ ปกครองลงชื่ อรั บรองส าเนาถู กต้ อง
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2)
3.4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)
3.4.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่สถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง
3.4.4 ใบประกาศนี ยบั ตร ที่ แ สดงว่าส าเร็จการศึก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 (ปพ.2)
(ปพ.2:บ)
3.4.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

3
3.5 นั ก เรี ย นความสามารถพิ เศษ จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานผลการเรี ย นเฉลี่ ย 2 ปี ก ารศึ ก ษา
(ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ากว่า 2.5 นาแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ
มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัครเข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษ
มายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครความสามารถพิเ ศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้
ในวันประกาศผลสอบ)
3.6 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเงื่อนไข
พิเศษมายื่นในวันสมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวันและ
เวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเงื่อนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง)
3.7 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ,หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
4. ขั้นตอนการสมัคร
4.1 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจานงเพื่อเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ www.streesp.ac.th
โดยกรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1- 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
4.2 พิมพ์ใบแจ้งความจานง พร้อมนาหลักฐานการสมัครมายื่นในวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจานง ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยนักเรียนจะต้อง
แต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง
5. วิธีคัดเลือกใช้คะแนนสอบ
5.1 ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ระดั บมั ธยมศึ กษา พุ ทธศั กราช 2551 หรือตามหลั กสู ตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็นร้อยละ 30
6. กาหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้

ประเภท
สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน
O-NET

กรอกใบแจ้ง
ความจานงฯ ออนไลน์

รับสมัคร
ที่โรงเรียน

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก

1 - 25 มี.ค. 63

21 – 25 มี.ค. 63

27 มี.ค. 63

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

แบ่งออก 2 รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30 – 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์ โรงเรียน
เวลา 09.00 น.

สอบคัดเลือก
28 มี.ค. 63
ตั้งแต่เวลา
08.30–16.30 น.
(ตามตารางสอบ)

ประกาศ
ผลสอบคัดเลือก
และรายงานตัว

มอบตัว

1 เม.ย. 63

6 เม.ย. 63

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์โรงเรียน
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ
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ประเภท
ความสามารถ
พิเศษ

เงื่อนไขพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก

กรอกใบแจ้ง
ความจานงฯ ออนไลน์

รับสมัคร
ที่โรงเรียน

1 - 22 มี.ค. 63
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

21 – 22 มี.ค.63
แบ่งออก2รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30–12.00น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.

1 - 25 มี.ค. 63

21 – 25 มี.ค.63

27 มี.ค. 63

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

แบ่งออก 2 รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30 – 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์ โรงเรียน
เวลา 09.00 น.

สอบคัดเลือก

ประกาศ
ผลสอบคัดเลือก
และรายงานตัว

มอบตัว

สอบทักษะและ
สัมภาษณ์
24 มี.ค.63
08.30–16.30 น.
สอบจัดชั้นเรียน
28 มี.ค.63
08.30–16.30 น.

26 มี.ค.63
ตั้งแต่เวลา
09.00–16.30 น.

28 มี.ค.63
ตั้งแต่เวลา
08.30–16.30 น.
(ตามตารางสอบ)

1 เม.ย. 63

6 เม.ย. 63

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์โรงเรียน
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ

หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสมัครให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานง

6 เม.ย. 63
เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ศึกษารายละเอียด
หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 6 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามขั้นตอน
และเข้าสอบตามกาหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ตามโครงการเพิ่มเติมที่โรงเรียนหรือตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
4. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องดาเนินการ
ภายในกรอบเวลาที่กาหนด ถ้าพ้นกาหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา
6. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th
7. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 183
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

(นายวุฒิชัย วันทมาตย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ข้อควรระวัง
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ
มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอานาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะดาเนินการตาม
กฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)
ประจาปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ที่มุ่งให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพั ฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจาย
อานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจาปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
1.1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
1.2. เป็นโสด
1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
1.5. คุณสมบั ติ เฉพาะนั กเรี ยนความสามารถพิ เศษและเงื่อนไขพิ เศษ ให้ เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ ายประกาศ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2563
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบแจ้ งความจ านงของโรงเรี ย นสตรีส มุ ท รปราการ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสาเนาของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับสาเนา
และผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนอย่างละ 1 ชุด โดยเลือกใช้ตามประเภทที่สมัคร ดังนี้
2.2.1 ในเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยให้นาฉบับจริง
(ท.ร.14) มาแสดง พร้อมถ่ายสาเนาให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1
ชุด โดยทะเบียนบ้านต้องระบุชื่อนักเรียน ในฐานะผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน ไม่ต่ากว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2.2.2 นักเรียนทั่วไป ทะเบี ยนบ้ านของนักเรียน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง โดยให้ นาฉบับจริง
มาแสดงพร้อมถ่ายสาเนาให้ผู้ปกครองรับรองสาเนาถูกต้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ (สทศ.) เว็บ ไซต์ www.niets.or.th โดยนั กเรียนต้อ งน ามายื่น ให้ แ ก่
โรงเรียน ในวันที่มาสมัคร หากพ้นกาหนดแล้วนักเรียนไม่นามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 30 จากผลสอบ
O-NET (กรณีที่ผลการทดสอบออกหลักจากวันสมัครให้นามายื่นภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
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2.4 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.4.1 ระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ช่ วงชั้ นที่ 2 ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 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 ที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2) (ปพ.2:บ)
2.4.5 เอกสารวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
2.5 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ากว่า
2.50 นาแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติ บัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัคร
เข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัคร
ความสามารถพิเศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้ในวันประกาศผลสอบ)
2.6 นักเรียนทีส่ มัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวัน
สมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัคร
เงื่อนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง)
2.7 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ,หนังสือ
รับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
3. ประเภทที่รับสมัคร
นักเรียนห้องเรียนปกติ รับจานวน 270 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET รับจานวน 216 คน
แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นที่ ดังนี้
3.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจานวน 135 คน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มี
13 ตาบลดังนี้
1) ตาบลปากน้า
8) ตาบลบางปูใหม่
2) ตาบลท้ายบ้าน
9) ตาบลสาโรงเหนือ
3) ตาบลท้ายบ้านใหม่
10) ตาบลบางโปรง
4) ตาบลบางเมือง
11) ตาบลบางปู
5) ตาบลบางเมืองใหม่
12) ตาบลบางด้วน
6) ตาบลแพรกษา
13) ตาบลเทพารักษ์
7) ตาบลแพรกษาใหม่
3.1.2 นักเรียนทั่วไป รับจานวน 81 คน
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3.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับจานวน 22 คน
3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ
1) มีระดับผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.4-5) หรือช่วงชั้นที่ 2 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) นักเรียนผู้สมัครสอบต้องมีทักษะตามความสามารถพิเศษที่สมัครสอบและ เข้าร่วมแข่งขัน
หรือคัดเลือกในนามโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นโล่ เหรียญรางวัล หรือเกียรติบัตรจากการ
แข่งขัน ระดับ ต่าง ๆ ที่ส ามารถตรวจสอบกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้ (หลั กฐานฉบับจริง
เท่านั้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียน
3) ความสามารถพิเศษแต่ละประเภทที่โรงเรียนกาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กาหนด (21–22 มีนาคม พ.ศ.2563)
5) ต้องมีห นั งสื อรั บ รองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัด เลื อก ตามความสามารถพิ เศษที่ ล งนาม
ประทับตราโดยสถานศึกษา มายื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
6) นั ก เรี ย นต้ อ งมาสอบสั ม ภาษณ์ การทดสอบทั ก ษะควา มสามารถพิ เ ศษที่ ส มั ค ร
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายในเวลาที่
กาหนด พร้อมมีแฟ้ มสะสมผลงาน และหลั กฐานประกอบต่าง ๆ มายื่นในวันสมัครสอบ
คัดเลือกความสามารถพิเศษ โดยสาเนามอบให้กรรมการรับสมัคร 1 ชุด ผู้สมัครต้องนาวัสดุ
อุปกรณ์ส่วนตัว รวมทั้งชุดกีฬา มาเองในวันทดสอบทักษะ
7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้องได้คะแนน
รวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศ และอื่น ๆ
ให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จ ของกรรมการ สอบคั ด เลื อ กที่ โ รงเรี ย นแต่ งตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของ
กรรมการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
8) โรงเรียนจะคืนหลักฐานความสามารถพิเศษให้ในวันประกาศผลสอบ ที่ห้องวิชาการ
9) นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ ส มั ค รคั ด เลื อ กความสามารถพิ เศษทั้ ง ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กและไม่ ไ ด้
รับการคัดเลือกต้องเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
10) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด
3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2 ประเภทดังนี้
3.2.2.1 ด้านศิลปะ รับจานวน 4 คน
1) ด้านทัศนศิลป์
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
คาชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จาแนกตามประเภท ดังนี้
ที่
1

รายการทดสอบ
พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด
(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน)
เกียรติบตั รระดับชาติ
20 คะแนน
เกียรติบตั รระดับประเทศ
15 คะแนน
เกียรติบตั รระดับเขตพื้นที่ / ภาค 10 คะแนน
เกียรติบตั รระดับจังหวัด
5 คะแนน

คะแนน
20

หลักฐาน/กิจกรรม
หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

9
ที่
2

3

4

รายการทดสอบ

คะแนน
10

หลักฐาน/กิจกรรม
หลั กฐานแฟ้ ม สะสมงาน แสดงประวัติ ส่ วนตั ว
ประวัติการศึกษา ผลงานทัศนศิลป์หรือภาพถ่าย
ผลงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้เข้าแข่งขัน
หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ทดสอบทักษะทางศิลปะ (ตามหัวข้อที่กาหนด)
3.1 ปฏิบัติ : วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์)
3.2 ปฏิบัติ : วาดเส้น (ดินสอ EE)

30
30

การสัมภาษณ์

10

เทคนิคการออกแบบรูปภาพ / เทคนิคการใช้สี
และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ทางทั ศ นศิ ล ป์ / แสดง
ขั้นตอนในการทางานด้วยความชานาญ ฯลฯ
บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็นนักเรียน
เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
มุ่ งมั่ น ที่ จ ะใช้ ค วามสามารถของตนเองอย่ า ง
เต็มที่

แฟ้มสะสมงาน

หมายเหตุ :
1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพด้วยสี ช อล์ ค บนกระดาษ A3 ซึ่งโรงเรียน
จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ A3 ให้ ผู้ทดสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ สี ดินสอ รวมทั้งกระดาน
วาดภาพมาเอง
2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด
2) ด้านนาฏศิลป์ไทย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย
คาชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่
1

2

3

4

รายการทดสอบ
พิจารณาจากระดับการแข่งขันสูงสุด
(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน)
เกียรติบตั รระดับประเทศ / ชาติ 10 คะแนน
เกียรติบตั รระดับเขตพื้นที่ / ภาค 7 คะแนน
เกียรติบตั รระดับจังหวัด
4 คะแนน
แฟ้มสะสมงาน

ทดสอบทักษะทางนาฏศิลป์
3.1 ปฏิบัติ : ระบามาตรฐาน 1 เพลง
3.2 ปฏิบัติ : รานาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ 1 เพลง
3.3 ปฏิบัติ : จินตลีลา 1 เพลง
การสัมภาษณ์

คะแนน
10

หลักฐาน/กิจกรรม
หลักฐานเกียรติบัตร / เหรียญรางวัล / เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

10

หลั ก ฐานแฟ้ ม สะสมงาน แสดงประวั ติ ส่ ว นตั ว
ประวัติการศึกษา ภาพถ่ายผลงานของนักเรียนที่
แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ เข้ า แข่ งขั น หรื อ
ปฏิบัติ

30
20
20
10

ผู้ทดสอบ จัดเตรียมเพลงที่จะปฏิบัติ ทั้ง 3 เพลง
มาด้วยตนเอง โดยใส่แผ่นซีดี (ควรสารองใส่แฟลช
ไดรฟ์) และเตรียมผ้าแดงสาหรับปฏิบัติ
บุค ลิ กภาพ ความเหมาะสมในการเป็ น นั กเรี ย น
เช่น ความประพฤติดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็น
การสิ้นสุด
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3) ด้านดนตรีสากล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล
คาชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล มีเกณฑ์ดังนี้
ที่
รายการทดสอบ
คะแนน
หลักฐาน/กิจกรรม
1
2
3

พิจารณาจากประสบการณ์ทางด้านดนตรีจาก
สถาบันที่เคยศึกษา
ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลงหรือ
การขับร้องเพลง ประเภทต่างๆ (ไทย สากล )
บุคลิกภาพ

30
50
20

หลักฐานเกียรติบตั ร เอกสารรับรองจากทางโรงเรียน
ในด้านความสามารถทางดนตรี แฟ้มสะสมงาน
การประกอบเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลง การเล่นบันได
เสียง การอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น
การรายงานตัวการแสดงออกในการบรรเลงระเบียบวินัย
ในการใช้เครื่องดนตรี

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
คาชี้แจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย จาแนกตามประเภท ดังนี้
1. ประเภทขับร้องไทยเดิม
2. ประเภทปฏิบตั ิเครื่องดนตรีไทย
ที่
รายการทดสอบ
คะแนน
หลักฐาน/กิจกรรม
1

พิจารณาตามระดับการแข่งขัน
(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน)

30

หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรอง
จากโรงเรียนหรือหน่วยงาน รูปถ่าย แฟ้มสะสมงาน
การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง

2

ทดสอบทักษะพื้นฐานทางด้านการบรรเลงหรือ
ขับร้อง

50

พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ
การขับร้องความแม่นยาและความถูกต้องของจังหวะ
และทานอง

3

ด้านบุคลิกภาพ

20

บุคลิกภาพท่าทางในการบรรเลงหรือขับร้อง
ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลงและขับร้อง

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการสิ้นสุด
1.กรณีเกิดความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะกั่วหลุด สายขาด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
2.กรณีผู้สอบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบที่กาหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือ
บรรเลง คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลให้ผู้สอบรายนั้น

11
3.2.2.2 ด้านกีฬา รับจานวน 18 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กีฬาแฮนด์บอล มี KPI ดังนี้
ที่
1

2

ที่
1

รายการทดสอบ

คะแนน

หลักฐาน/การทดสอบ

ผลงานความสามารถด้านกีฬา (35 คะแนน)
1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ 15 คะแนน
ระดับเขตพื้นที/่ จังหวัด 10 คะแนน
1.2 แฟ้มสะสมงาน

15

หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน
หรือการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน

10

แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น

1.3 สัมภาษณ์

10

สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ
คาถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผูป้ กครองมีความพร้อม
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

ทักษะกีฬาแฮนด์บอล ( 65 คะแนน )
2.1 ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพื้นฐาน

25

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่าง ๆ การวิ่ง การโยก
การกลับตัว

2.2 ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ

30

2.3 บุคลิกภาพ

10

การยิงประตู ทักษะการรับส่งบอล การเลี้ยงบอล
การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ
รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง
ทักษะการเล่น ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล

2) กีฬาบุคคลว่ายน้า มี KPI ดังนี้
รายการทดสอบ
คะแนน
ผลงานความสามารถด้านกีฬา (40 คะแนน)
1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้า
ระดับนานาชาติ
20 คะแนน
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ/สมาคม 15 คะแนน
ระดับเขตพื้นที/่ จังหวัด 10 คะแนน
1.2 แฟ้มสะสมงาน

1.3 สัมภาษณ์

หลักฐาน/การทดสอบ

20

หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็นนักกีฬาของสมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน

10

แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้า
ประกอบด้วยประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา
ผลงานด้านกีฬาว่ายน้า เกียรติบตั ร รูปถ่าย เป็นต้น
สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง
การตอบคาถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผูป้ กครองมีความพร้อมใน
การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

10

12
ที่
2

ที่
1

2

ที่
1

รายการทดสอบ

คะแนน

ทักษะกีฬาว่ายน้า ( 60 คะแนน )
2.1 ทักษะกีฬาว่ายน้าพื้นฐาน

25

2.2 ทักษะกีฬาว่ายน้าเฉพาะ

25

2.3 บุคลิกภาพ

10

3) กีฬาบุคคลเทควันโด มี KPI ดังนี้
รายการทดสอบ
คะแนน
ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 50 คะแนน )
1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาเทควันโด
ระดับนานาชาติ
30 คะแนน
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ 25 คะแนน
ระดับเขตพื้นที/่ จังหวัด/สมาคม 20 คะแนน
1.2 แฟ้มสะสมงาน

ว่ายน้าเดี่ยวผสม 200 เมตร สระว่ายน้ามาตรฐาน 50 ม.
(เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้าแห่งประเทศไทย)
ว่ายน้าท่าถนัด 1 ท่า ระยะ 50 เมตร
พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว
รูปร่างวามเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง
ทักษะการเล่น ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ทีแ่ สดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาว่ายน้า

หลักฐาน/การทดสอบ

30

หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน

10

แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด
ประกอบด้วยประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา
ผลงานด้านกีฬาเทควันโด เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น
สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง
การตอบคาถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผูป้ กครองมีความพร้อมใน
การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

1.3 สัมภาษณ์

10

ทักษะกีฬาเทควันโด ( 50 คะแนน )
2.1 ทักษะกีฬาเทควันโดพื้นฐาน

20

2.2 ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ

20

2.3 บุคลิกภาพ

10

4) กีฬาฟุตซอล มี KPI ดังนี้
รายการทดสอบ
คะแนน
ผลงานความสามารถด้านกีฬา (35 คะแนน)
1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ 15 คะแนน
ระดับเขตพื้นที/่ จังหวัด 10 คะแนน

หลักฐาน/การทดสอบ

15

การรา การเตะ การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์สมาคมเทควันโด
ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาที
พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู้
รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง
ทักษะการเล่น ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโด

หลักฐาน/การทดสอบ
หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงาน
หรือ การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน

13
ที่

2

ที่
1

2

รายการทดสอบ

คะแนน

หลักฐาน/การทดสอบ

1.2 แฟ้มสะสมงาน

10

แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาฟุตซอล
ประกอบด้วยประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานด้าน
กีฬาฟุตซอล เกียรติบตั ร รูปถ่าย เป็นต้น

1.3 สัมภาษณ์

10

สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ
คาถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผูป้ กครองมีความพร้อม
ในการสนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

ทักษะกีฬาฟุตซอล ( 65 คะแนน )
2.1 ทักษะกีฬาฟุตซอลพื้นฐาน
2.2 ทักษะกีฬาฟุตซอลเฉพาะ

25
30

2.3 บุคลิกภาพ

10

การเคลื่อนไหวร่างกาย การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง การกระโดด
การเดาะบอลด้วยทักษะต่าง ๆ การเลีย้ งบอล
ทักษะการรับ-ส่งบอล การยิงประตู การเล่นเป็นทีม
รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง
ทักษะการเล่น ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นฟุตซอล

5) กีฬาบุคคลอื่นๆ มี KPI ดังนี้
รายการทดสอบ
คะแนน
ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 70 คะแนน )
1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
50 คะแนน
ระดับ สพฐ./ระดับชาติ 40 คะแนน
ระดับเขตพื้นที/่ จังหวัด/สมาคม 30 คะแนน
1.2 แฟ้มสะสมงาน

หลักฐาน/การทดสอบ

50

หลักฐานเกียรติบตั ร เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ
การเป็นนักกีฬาของสมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน

10

แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา
ประกอบด้วยประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา
ผลงานด้านกีฬาชนิดนั้น ๆ เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น
สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง
การตอบคาถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผูป้ กครองมีความพร้อม
ในการสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

1.3 สัมภาษณ์

10

ทักษะกีฬา ( 30 คะแนน )
2.1 ความสามารถพื้นฐานที่นักกีฬาพึงมี
2.2 ทักษะกีฬาเฉพาะ(ตามชนิดกีฬาที่สมัคร)

10
10

2.3 บุคลิกภาพ

10

การเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ , สมรรถภาพ ฯลฯ
ทดสอบทักษะเฉพาะตามชนิดกีฬาที่สมัคร (ถ้าไม่สามารถ
ทดสอบได้ให้นาคะแนนในข้อนี้ไปรวมใน ข้อ1.2)
รูปร่างความเหมาะสมต่อการเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง
ทักษะการเล่น ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบ
และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬา (ตามชนิด
กีฬาที่สมัคร)

14
3.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน 32 คน มีคุณสมบัติดังนี้
3.3.1 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
3.3.2 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3.3.3 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล
เป็นพิเศษ
3.3.4 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
3.3.5 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ค่าใช้จ่าย เงินบารุงการศึกษาประจาปีการศึกษา 1/2563
เงินบารุงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติ
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบารุงการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เป็นเงิน 6,300 บาท
5. การชาระเงิน
ให้ชาระเงินบารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ให้มาชาระที่โรงเรียนในวันมอบตัว
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
6. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี้
6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (ข้อ 3.1) ต้องใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพื้นฐานคิดเป็นคะแนน
ร้อยละ 70 ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551
หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า รวมกับผลคะแนนสอบ
O-NET ทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 30 รวมเป็นร้อยละ 100
6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2) ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธีการคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันที่กาหนด และมีผลคะแนนสอบ O-NET ตามข้อ 6.1
6.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ 3.3) ต้องสมัครสอบและเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ 6.1 และมีคุณสมบัติผ่าน
การคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กาหนด
6.4 การตั ดสิ น ผลการสอบคั ดเลื อก ตั ดสิ นจากคะแนนรวม T-Score ตามสั ดส่ วนที่ ก าหนดทั้ ง 5 รายวิ ช า
โดยจัดเรียงลาดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม T-Score คะแนนสูงสุดไปคะแนน
ต่าสุด
6.5 นัก เรีย นที่ส อบผ่า นการคัด เลือ ก ให้ม ารายงานตัว ยืน ยัน สิท ธิ์ รับ เอกสารการมอบตัว และใบแจ้ง
การชาระเงิน ด้วยตนเอง ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง
มอบตัวพร้อมชาระเงิน ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หากพ้น
เวลาที่กาหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
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7. กาหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้

ประเภท
สอบคัดเลือก
และผลคะแนน
O-NET

ความสามารถ
พิเศษ

เงื่อนไขพิเศษ

กรอกใบแจ้ง
ความจานงฯ ออนไลน์

รับสมัคร
ที่โรงเรียน

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก

1 - 25 มี.ค. 63

21 – 25 มี.ค.63

27 มี.ค. 63

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

แบ่งออก 2 รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30 – 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์ โรงเรียน
เวลา 09.00 น.

1 - 22 มี.ค. 63
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

21 – 22 มี.ค.63
แบ่งออก2รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30–12.00น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.

1 - 25 มี.ค. 63

21 – 25 มี.ค.63

27 มี.ค. 63

กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจานง
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์โรงเรียน
www.streesp.ac.th

แบ่งออก 2 รอบ
รอบเช้าเวลา
08.30 – 12.00 น.
รอบบ่ายเวลา
13.00 -16.30 น.
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์ โรงเรียน
เวลา 09.00 น.

ประกาศ
ผลสอบคัดเลือก
และรายงานตัว

มอบตัว

1 เม.ย. 63

6 เม.ย. 63

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์โรงเรียน
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ

สอบทักษะและ
สัมภาษณ์
24 มี.ค.63
08.30–16.30 น.
สอบจัดชั้นเรียน
28 มี.ค.63
08.30–16.30 น.

26 มี.ค.63
ตั้งแต่เวลา
09.00–16.30 น.

6 เม.ย. 63
เวลา 09.00 น.

28 มี.ค.63
ตั้งแต่เวลา
08.30–16.30 น.
(ตามตารางสอบ)

1 เม.ย. 63

6 เม.ย. 63

ติดประกาศ
ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ
และ เว็บไซต์โรงเรียน
เวลา 09.00 น.-16.30 น.

เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ

สอบคัดเลือก
28 มี.ค.63
ตัง้ แต่เวลา
08.30–16.30 น.
(ตามตารางสอบ)

ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ

ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษารายละเอียด หลักการ
วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการแนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกรอกใบแจ้งความจานง
2. กรอกใบแจ้งความจานงตามประเภทที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด
4. ยื่นใบแจ้งความจานงพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะทาให้เสียสิทธิ์
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องยื่นคาร้องหรือทักท้วงต่อกรรมการทันที
6. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ
จะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภททั่วไป และเข้าสอบคัดเลือกตามที่โรงเรียนกาหนด
7. เมื่อนักเรียนมอบตัวและชาระเงินบารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้องดาเนินการ
ภายในกรอบเวลาที่กาหนด ถ้าพ้นกาหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา
9. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th
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10. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 183
11. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดและเด็ดขาด
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป
ข้อควรระวัง
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ
มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอานาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะดาเนินการ
ตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

