
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------ 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา          
พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
จึงจัดท าโครงการห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2563  ในวันที่  21 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ   รบัจ านวน  450  คน 
1.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม  จ านวน   345  คน 
1.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  รับเพิ่ม 105 คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.2.1 ประเภทสอบคัดเลือกและผลสอบ O-NET รับจ านวน  100  คน 
1.2.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ รับเฉพาะโครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)  

และโครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์) รับจ านวน    5  คน 

2. โครงสร้างที่เปิดรับนักเรียนทั่วไป ดังนี้ 
2.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์         รับจ านวน    20 คน  
2.2 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  รับจ านวน     9 คน 
2.3 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

1) ภาษาฝรั่งเศส    รับจ านวน    16 คน 
2) เกาหลี     รับจ านวน     9 คน 
3) ภาษาจีน     รับจ านวน    13 คน 
4) ภาษาญี่ปุ่น                                        รับจ านวน    25 คน 

2.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)  รับจ านวน     8 คน 
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3. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 

3.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562     

3.2 เป็นโสด  
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบ                                     

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียน

สตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ปีการศึกษา 2563 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา  

โดยเจ้าตัวเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
4.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่พิมพ์จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) เว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียนต้องน ามายื่นให้แก่โรงเรียน ในวันที่
มาสมัคร หากพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 30 จากผล
สอบ O-NET (กรณีที่ผลการทดสอบออกหลังจากวันสมัครให้น ามายื่นภายในวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร)  

4.4 หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี้ 

1)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1:3) 
2)  ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ   

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)  ประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2:3)   
4)  ประกาศนยีบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5)  เอกสารวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตร   

 กระทรวงศึกษาธิการ)   
4.5 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตาม

เงื่อนไขพิเศษมายื่นในวันสมัครคัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเงื่อนไขพิเศษ 
มายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเงื่อนไขพิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็น
ผู้สมัครด้วยตนเอง) 

4.6 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา 

หรือผู้ปกครอง, หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

 

 

http://www.niets.or.th/
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5.   ขั้นตอนการสมัคร 

5.1 ให้ นั กเรียนกรอกข้อมู ลในใบแจ้ งความจ านงเพ่ื อเข้ าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์
www.streesp.ac.th โดยกรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม พ.ศ.2563 

5.2 พิมพ์ใบแจ้งความจ านง พร้อมน าหลักฐานการสมัครมายื่นในวัน/เวลา ที่ระบุไว้ใน   
ใบแจ้งความจ านง ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น  3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
โดยนักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง 

 

6. วิธีการคัดเลือกใช้คะแนนสอบ  
5.3 ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า  

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.3 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)  คิดเป็นร้อยละ 30  
 

7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคดัเลือก การประกาศผลสอบ 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท กรอกใบแจ้ง 
ความจ านงฯ ออนไลน ์

รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน      
O-NET 

1 - 25 มี.ค. 63 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th  

  

21 – 25 มี.ค.63 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
 

28 มี.ค. 63 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

29 มี.ค.63 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

  

4 เม.ย. 63 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์โรงเรียน 
เวลา 09.00 น.-16.30 น. 

7 เม.ย. 63 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

 
เงื่อนไขพิเศษ 

 
  หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสมัครให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง 
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ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนปกติ  

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการตามระเบียบการแนบท้าย
ประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 7 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือก  
ตามข้ันตอนและเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ           
ตามโครงการเพิ่มเติมที่โรงเรียนหรือตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

4. เมื่อนักเรียนมอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5. การเรียกร้องสิทธิ์ ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ ใด ๆ  

ต้องด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ก 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  2  มีนาคม  2563 

                
 
 

(นายวุฒิชัย  วันทมาตย์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสทิธิ์ หรือขอ้ตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียน ไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสญัญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน  
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตาม
กฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



 5 
ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------ 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว 
พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียน
สมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2563  
ในวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ

ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   
1.2 เป็นโสด  
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
1.5 คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  
ปีการศึกษา 2563 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  

ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนาของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยเจ้าตัวเป็นผู้

รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จาก

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียนต้องน ามา
ยื่นให้แก่โรงเรียน ในวันที่มาสมัคร หากพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่น ามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 
30 จากผลสอบ O-NET (กรณีที่ผลการทดสอบออกหลังจากวันสมัครให้น ามายื่นภายในวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร) 
 

http://www.niets.or.th/
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2.4 หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนาที่ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
1)   ใบระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1:3) 
2 )  ใบ ระ เบี ย น ผล การ เรี ย น ห ลั ก สู ต รแกน กล างก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ระดั บ   

  มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) 5 ภาคการศึกษา (ม.1- ม.3)  
3)   ประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2:3)   
4)   ประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.2:บ)  
5 )  เอกสารวุฒิ การศึ กษ าที่ เที ยบ เท่ า  (กรณี นั ก เรียน ไม่ ได้ ศึ กษ าตามหลั กสู ต ร 
 กระทรวงศึกษาธิการ)   

2.5 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.6 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง, 

หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

3. ประเภทท่ีรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนปกติ   รับจ านวน  450  คน 
3.1 รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม   จ านวน      345   คน 
3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  รับจ านวน 100  คน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

3.2.1 ประเภทสอบคัดเลือกและผลสอบ O-NET รับจ านวน   100   คน ดังนี้ 
1) โครงสร้างวิทยาศาสตร์     รับจ านวน     20   คน  
2) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) รับจ านวน      9    คน 
3) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)   

3.1) ภาษาฝรั่งเศส   รับจ านวน     16   คน 
3.2) เกาหลี    รับจ านวน       9   คน 
3.3) ภาษาจีน        รับจ านวน     13   คน 
3.4) ภาษาญี่ปุ่น   รับจ านวน     25   คน 

4) โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)       รับจ านวน  8    คน 
3.2.2 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  รับจ านวน 5 คน    มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่ง 
มีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อนมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์

ดูแลเป็นพิเศษ 
4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
5) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ค่าใช้จ่าย  เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2563 

เงินบ ารุงการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับ
อนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุงการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2554  เป็นเงิน  5,920 บาท 
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5. การช าระเงิน  

ให้ช าระเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอ่ืน ๆ ตามอัตราในข้อ 4 ใหม้าช าระที่โรงเรียนในวันมอบตัว   
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 – 16.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

6. วิธีการคัดเลือกทุกประเภท ใช้คะแนนสอบดังนี้  
6.1 คะแนนกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 3 พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า  รวมกับผลคะแนนสอบ  
O-NET ม.3 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็นร้อยละ 30 รวมเป็น 
ร้อยละ 100 

6.2 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนที่ก าหนดทั้ง  
5 รายวิชา โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score 
คะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุดตามโครงสร้าง 

6.3 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้าง ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัว    
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง มอบตัวพร้อมช าระเงิน 
ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือ
ว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

6.4 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนล าดับส ารอง ตามโครงสร้าง ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563    
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th 
และให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์  และรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่  8 เมษายน พ.ศ. 2563                       
เวลา 09.00 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง มอบตัวพร้อมช าระเงิน ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียน         
สละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบการรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท กรอกใบแจ้ง 
ความจ านงฯ ออนไลน ์

รับสมัคร 
ที่โรงเรียน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน      
O-NET 

1 - 25 มี.ค. 63 
กรอกข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพมิพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th  

  

21 – 25 มี.ค.63 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 
 

28 มี.ค. 63 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

29 มี.ค.63 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

  

4 เม.ย. 63 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์โรงเรียน 
เวลา 09.00 น.-16.30 น. 

7 เม.ย. 63 
เวลา 09.00 น. 
ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ 

 
เงื่อนไขพิเศษ 

  หมายเหตุ นักเรียนต้องมาสมัครให้ตรงตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านง 
 
 



 8 
ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ห้องเรียนปกติ  

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกรอกใบแจ้งความจ านง 
2. กรอกใบแจ้งความจ านงตามประเภทที่มีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบการอย่างเคร่งครัด 
4. ยื่นใบแจ้งความจ านงพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะท าให้เสียสิทธิ์ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องยื่นค าร้องหรือทักท้วงต่อกรรมการทันที 
6. เมื่อนักเรียนมอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษาแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
7. การเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ต้องเป็นไปตามประกาศโรงเรียนเท่านั้น การทักท้วงสิทธิ์ใด ๆ ต้อง

ด าเนินการภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ถ้าพ้นก าหนดถือว่าสิ้นสุดพิจารณา 
8. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครที่เว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
9. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ  

(เว้นวันหยุดราชการ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 183  
10. 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  


