
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณ์์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา         
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจความถนัด และความพร้อมใน
ปัจจัย โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  
จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน  36 คน  
1.1.1 คัดเลือกจากนักเรียนตามโครงการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จ านวน 32 คน 
1.1.2 รับนักเรียนทั่วไป  จ านวน 4 คน 
1.1.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.1.1 ไม่ครบจ านวน 32 คน ให้น าไปประกาศรับเพ่ิมให้

เต็มจ านวนจากนักเรียนทั่วไปข้อ 1.1.2 
1.2 หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

(SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics Technology and 
Environment)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  จ านวน 1 ห้องเรียน   
รับจ านวน  30 คน 

1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(MEP : Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1 ห้องเรียน  
รบัจ านวน  30 คน 
1.3.1 คัดเลือกจากนักเรียนตามโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม จ านวน 24 คน 
1.3.2 รับนักเรียนทั่วไป  จ านวน  6  คน 
1.3.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 1.3.1 ไม่ครบจ านวน 24 คน ให้น าไปประกาศรับเพ่ิมให้เต็ม

จ านวนจากนักเรียนทั่วไปข้อ 1.3.2 
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2. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
2.2 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมี

ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           

ปีการศึกษา 2562  ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา  

โดยรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
3.3  หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาทีร่ับรองส าเนาถูกต้อง  

ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
3.3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า หรือสมุดประจ าตัว
นักเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย
รวมของ 3 รายวิชาตามที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรอง
ให้) 

3.3.2 หนังสือรับรองผลการเรียนตามแบบทีโ่รงเรียนสตรีสมุทรปราการท่ีก าหนด หรือ 
ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 5 ภาคเรียนของสถานศึกษาที่มีข้อมูลครบถ้วนตาม
แบบที่โรงเรียนก าหนดและ โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

3.4  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    
3.5  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

4. ใช้วิธีการสอบคัดเลือกทุกประเภท ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
สอบคัดเลือกจากวิชาพ้ืนฐานจ านวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551   

5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศ             
ผลสอบ การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 

ประเภท 
กรอกข้อมูลใบแจ้ง

ความจ านงฯ 
ออนไลน ์

 

รับสมัครจริง 
ที่โรงเรียน 

 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ห้องเรียน
พิเศษ 

ทุกโครงการ 

1 - 27 ก.พ. 62 
กรอกข้อมลูผ่าน

ระบบออนไลน์ พร้อม
พิมพ์ใบแจ้งความ

จ านง 
โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
ที ่ เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 

23 - 27 ก.พ. 62 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

 9 มี.ค.62 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  
และ เว็บไซต์ 

โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

10 มี.ค.62 
ตัง้แต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบของ

แต่ละโครงการ) 
 

14 มี.ค. 62 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

17 มี.ค. 62 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการตลอดหลักสูตร 3 ปี 
 

ประเภท 
ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 

ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ ร.ร. โครงการ 
 

SSP 5,920  12,000  5,020  12,000  5,820  9,000  5,020  9,000  5,820  9,000  5,020  9,000  92,620  
SMTE 5,920  12,000  5,020  12,000  5,820  9,000  5,020  9,000  5,820  9,000  5,020  9,000  92,620  
MEP 20,800  20,200  20,700  20,200  20,700  20,200  122,800  

 
ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ  

ทุกหลักสูตร ให้ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละโครงการ                    
ตามระเบียบการแนบท้ายประกาศและให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 5 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือก                
ตามข้ันตอนและเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ           
ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนในระเบียบการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

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

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

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

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติทั่วไป 
 

                  ประกาศ  ณ วันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

                   
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มี

นโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเงื่อนไข
ในการรับสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้ง
โรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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   ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2562 

                                  ………………………………………………………………….. 
เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 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
หลักเกณ์์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียน
พิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และ
ความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึงประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ก. หลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (SSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ส าหรับนักเรียนทั่วไป   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ไม่ต่ ากว่า 3.00                         

และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการตลอดหลักสูตร                            

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       

ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์   
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา  

โดยรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

2.3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 5 ภาคเรียน (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนฉบับจริง  
พร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของ 3 รายวิชา 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) 
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2.3.2 หนังสือรับรองผลการเรียน ตามแบบทีโ่รงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ก าหนด หรือ ใบรับรอง 
ผลการศึกษา (ปพ.7) 5 ภาคเรียน ของสถานศึกษาที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนดและ โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

2.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. จ านวนที่รับ จ านวน 1 ห้องเรียน รับจ านวน 36 คน 
3.1 รับจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น (ม.1 – ม.3)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่มีผลการเรียน

เฉลี่ยทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน และมีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ไม่ต่ ากว่า 3.50 จ านวน 32 คน   

3.2 รับจากนักเรียนทั่วไป  จ านวน 4 คน  กรณีท่ีมีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่เต็มจ านวน โรงเรียนจะรับนักเรียน 
จากบัญชีส ารองให้ครบตามจ านวน 

3.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 3.1 ไม่ครบจ านวน 32 คน ให้น าไปประกาศรับเพ่ิมจากนักเรียนทั่วไปข้อ 3.2  
ให้ครบเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 

4. วิธีการคัดเลือก มีดังนี้ 
4.1 สอบคัดเลือกรายวิชาพ้ืนฐาน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ที่ก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์  

คิดเป็นร้อยละ 40 วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40 และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20 รวมเป็น
ร้อยละ 100 

4.3 น าคะแนนรวม T-Score สูงสุดถึงต่ าสุด มาจัดเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน  โดยใช้ทศนิยม 3 หลัก 

4.4 ในกรณีที่ล าดับสุดท้ายสอบได้คะแนนรวม T-Score เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่า ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ส่วนที่ได้คะแนนต่ ากว่าให้จัดอยู่ในล าดับถัดไป และให้
จัดอยู่ ในล าดับส ารอง  ล าดับที่  1 แต่ถ้ายั งมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ สอบคัดเลือกได้คะแนน  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  แต่ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 

4.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 4 ให้มารายงานตัว และรับเอกสารในวันที่ 14 
มีนาคม พ.ศ. 2562  มอบตัวและช าระเงินในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.  
หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 5 – 8) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
www.streesp.ac.th  ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธิ์
หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะ
เรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน ในกรณีท่ีมีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ใน
บัญชีล าดับที่ 1 – 4 สละสิทธิ ์หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 
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4.7 ตารางสอบคัดเลือกวันที่ 10  มีนาคม พ.ศ.  2562 

เวลา รายการ เวลาที่ใช้ 

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาท ี
09.00  – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 60 นาท ี
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที 
10.10 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 50 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษของโรงเรียน เน้นสาระเพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
5.2 จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนตามหลักสูตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2552 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นไปตามหลักสูตรและ             
ความเห็นชอบของผู้ปกครองและโรงเรียน 

6.  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ   
6.1   ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 92,620  บาท 
6.2   รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวนเงิน  17,920 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถดูแล
สวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนที่เกินมาตรฐานทั่วไป 5,120 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานที่รัฐก าหนด 12,000 บาท  
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอ่ืน ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                     
สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท และค่าบริการระบบ iSchool 
และ SMS 200 บาท 

7. การช าระเงิน และมอบตัว 
นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอ่ืน ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ 

มาตรฐานที่ สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 
17,920 บาท ในวันมอบตัววันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 16.30 หากไม่ช าระเงินตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวและช าระเงินตามโครงการ ในวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
เวลา 09.00 – 16.30 น.  
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ข. หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม   
(SMTE : Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า                

หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  3 ไม่ต่ ากว่า 3.00                         

และมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
1.5 มีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                       

ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์   
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา  

โดยรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

2.3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 5 ภาคเรียน (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า หรือสมุดประจ าตัวนักเรียน ฉบับจริงพร้อม
ถ่ายส าเนา 1 ชุด (ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของ 3 รายวิชาตามที่โรงเรียน
ก าหนดโรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) 

2.3.2 หนังสือรับรองผลการเรียน ตามแบบทีโ่รงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ก าหนด หรือ ใบรับรอง              
ผลการศึกษา (ปพ.7) 5 ภาคเรียน ของสถานศึกษาที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนดและ โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

2.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. จ านวนที่รับ  จ านวน 1 ห้องเรียน  รับจ านวน  30 คน 

4. วิธีการคัดเลือก 
4.1 สอบคัดเลือกรายวิชาพ้ืนฐาน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ              

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ที่ก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์                

คิดเป็นร้อยละ 40 คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40 และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20  รวม
เป็นร้อยละ 100 

4.3 น าคะแนน T-Score สูงสุดถึงต่ าสุดมาเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 30                
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน โดยใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

 



 8 

4.4 กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนในล าดับที่ 30 (ล าดับสุดท้าย) หลายคน ให้นักเรียนที่สอบได้
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ส่วนนักเรียนที่คะแนน
วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าให้เป็นล าดับถัดไป แต่ถ้ายังได้คะแนนวิทยาศาสตร์เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
คณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ แต่ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษมากกว่า เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 

4.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 30 ให้มารายงานตัวและรับเอกสาร วันที่  
14 มีนาคม พ.ศ.2562  มอบตัวและช าระเงินในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.30 
หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่  31 – 40) ให้ เปิดดู เว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2562  
เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับและตามจ านวน 
ในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับที่ 1 – 30 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

4.7  ตารางสอบคัดเลือก วันที่  10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

เวลา รายการ เวลาที่ใช้ 

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาที 
09.00  – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 120 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
11.50 – 13.00 น. พัก 70 นาที 
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 นาที 

หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

5. รูปการจัดการเรียนการสอน 
5.1 ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. 
5.2 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมพิเศษ เช่นการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการหรือฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
5.3 ท าโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
6.1   ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 92,620  บาท 
6.2   รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวนเงิน  17,920 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1 เงินบ ารุงการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถดูแล
สวัสดิการสวัสดิภาพของนักเรียนที่เกินมาตรฐานทั่วไป 5,120 บาท 

6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานที่รัฐก าหนด 12,000 บาท                 
ตามรายการ  ข้อ 9 กิจกรรมและผลงานของนักเรียนตามโครงการ 

6.2.3 เงินอ่ืน ๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                     
สตรีสมุทรปราการ ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท และค่าบริการระบบ iSchool 
และ SMS 200 บาท 
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7. การช าระเงิน และมอบตัว  
นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอ่ืน ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ 

มาตรฐานที่ สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 
17,920 บาท ในวันมอบตัววันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 16.30 หากไม่ช าระเงินตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์เข้าเรียน  โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวและช าระเงินตามโครงการ ในวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
0เวลา 09.00 – 16.30 น.  

 
ค. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(MEP : Mini English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ เทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

1.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ รวม 5 ภาคเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
ไม่ต่ ากว่า 3.00   

1.3 เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.5 มีความสนใจและมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2562 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์   
2.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับส าเนา  

โดยรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
2.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมฉบับส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

2.3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 5 ภาคเรียน (ปพ.1:บ)  หรือเทียบเท่า หรือสมุดประจ าตัวนักเรียน ฉบบัจริง  
พร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด (ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของ 3 รายวิชาตามที่
โรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและออกใบรับรองให้) 

2.3.2 หนังสือรับรองผลการเรียน ตามแบบที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการที่ก าหนด หรือ ใบรับรอง
ผลการศึกษา (ปพ.7) 5 ภาคเรียน ของสถานศึกษาที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนดและ โรงเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

2.4 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด  3 x 4  ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของนักเรียน เป็นต้น 

3. จ านวนที่รับ จ านวน 1 ห้องเรียน รับจ านวน  30 คน   
3.1 รับจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น (ม.1 – ม.3)  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 3.00  จ านวน 24 คน   
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3.2 รับจากนักเรียนทั่วไป  จ านวน 6 คน  กรณีท่ีมีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่เต็มจ านวน โรงเรียนจะรับ
นักเรียนจากบัญชีส ารองให้ครบตามจ านวน 

3.3 กรณีนักเรียนตามข้อ 3.1 ไม่ครบจ านวน 24 คน ให้น าไปประกาศรับเพ่ิมจากนักเรียนทั่วไปข้อ 3.2 
ให้ครบเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 

4. วิธีการสอบคัดเลือกและก าหนดการคัดเลือก 
4.1 สอบคัดเลือกรายวิชาพ้ืนฐาน 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.2 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวม T-Score ที่ก าหนดสัดส่วนคะแนนของวิชา

ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 50  วิชาภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ 25 และวิชาสังคมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 25 รวมเป็นร้อยละ 100 

4.3 น าคะแนน T-Score สูงสุดถึงต่ าสุดมาเรียงล าดับผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 6 
ตามจ านวนประกาศของโรงเรียน โดยใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

4.4 กรณีที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนในล าดับที่ 6 (ล าดับสุดท้าย) หลายคน ให้นักเรียนที่สอบได้
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  

4.5 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 6 ให้มารายงานตัวและรับเอกสาร
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562  มอบตัวและช าระเงินในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562                
เวลา 09.00 – 16.30 หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 

4.6 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารอง (ล าดับที่ 7 – 10) ให้เปิดดูเว็บไซต์โรงเรียน 
สตรีสมุทรปราการ www.streesp.ac.th  ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  
เป็นต้นไป เพ่ือดูว่ามีผู้สละสิทธิ์หรือไม่ และขอให้มามอบตัวและช าระเงินในวันที่ 18 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ซึ่งโรงเรียนจะเรียกตัวนักเรียนที่สอบได้ในบัญชีส ารองตามล าดับ
และตามจ านวนในกรณีที่มีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีล าดับที่ 1 – 6 สละสิทธิ์ หากพ้นเวลา
ที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้าเรียน 

4.7 ตารางสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เวลา รายการ เวลาที่ใช้ 

08.30  – 09.00 น. รายงานตัว 30 นาที 
09.00  – 10.00 น. ภาษาไทย 60 นาท ี
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที 
10.10 – 11.00 น. สังคมศึกษา ฯ 50 นาที 
11.00 – 11.10 น. พัก 10 นาที 
11.10 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 

   หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

5. การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
5.1 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก และอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
5.2 ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษาหรือครูไทยที่จบจากต่างประเทศหรือมีความรู้หรือได้รับ             

การอบรมตามเกณ์์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5.3 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2552 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
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5.4 มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้ 
5.5 ตั้งเกณ์์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน 
5.6 ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มี

คุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม 
5.7 เน้นพัฒนาการทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นแกนน า 
5.8 เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach)  
5.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อก าหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล 

 

6. ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
6.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามโครงการ ตลอดหลักสูตร 3 ปี จ านวนเงิน 122,800  บาท                  
6.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวนเงิน  20,800 บาท ประกอบด้วย 

6.2.1  เงินบ ารุงการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เกินมาตรฐานที่รัฐก าหนด 20,000 บาท 
6.2.2  เงินอ่ืนๆ เช่นค่าสมาชิกแรกเข้าและเงินค่าบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                 

สตรีสมุทรปราการ  ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท และค่าบริการระบบ iSchool  
และ SMS 200 บาท 

7. การช าระเงิน 
 นักเรียนจะต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษา และอ่ืน ๆ ตามโครงการนอกเหนือจากคุณภาพ มาตรฐานที่ 

สพฐ. จัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ประมาณ 20,800 บาท 
ในวันมอบตัววันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 16.30 หากไม่ช าระเงินตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
เข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในบัญชีส ารองมามอบตัวและช าระเงินตามโครงการ ในวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 
1. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ  

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท 
กรอกข้อมูลใบแจ้ง

ความจ านงฯ 
ออนไลน ์

 

รับสมัครจริง 
ที่โรงเรียน 

 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

มอบตัว 

ห้องเรียนพิเศษ 
ทุกโครงการ 

1 - 27 ก.พ. 62 
กรอกข้อมลูผ่านระบบ
ออนไลน์ พรอ้มพมิพ์
ใบแจ้งความจ านง 

โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

ที ่ เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

23 - 27 ก.พ. 62 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

 9 มี.ค.62 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียน
สตรีสมทุรปราการ  

และ เว็บไซต์ โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

10 มี.ค.62 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบของ

แต่ละโครงการ) 
 

14 มี.ค. 62 
ประกาศผลทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 
และติดประกาศ  
ณ ป้ายนิเทศของ

โรงเรียน  
 

17 มี.ค. 62 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

 

2. ขั้นตอนการสมัคร 

2.1 ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เลือกสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ได้จ านวน 1 โครงการ
เท่านั้น โดยให้ศึกษาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ 

2.2 ให้นักเรียนกรอกใบแจ้งความจ านงฯ ผ่านระบบออนไลน์ เลือกหลักสูตรให้ตรงความต้องการ  
ตามแบบและถือปฏิบัติตามค าแนะน าที่โรงเรียนก าหนดไว้ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  (www.streesp.ac.th)  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ถึงวันที่               
27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลครบแล้ว
ระบบจะก าหนดวัน เวลาที่จะต้องมาสมัครที่โรงเรียนโดยอัตโนมัติ   

2.3 ให้นักเรียนสั่ง Print Out ใบแจ้งความจ านงทีต่ิดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว มาสมัครพร้อมหลักฐาน ยื่นตามวันที่ระบบก าหนดให้  ถ้าไปไม่ตรงตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้จะไม่สามารถยื่นใบสมัครได้ ยกเว้นมีเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดหรือความประมาท
หรือบกพร่องของผู้สมัครสอบและได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
โรงเรียน 

2.4 เมื่อโรงเรียนตรวจหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบที่มี
เลขที่ ห้องสอบ เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบและติดรูปถ่าย 2 รูป เมื่อคณะกรรมการ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ ถือว่านักเรียนผ่านการสมัคร
เข้าเรียนโรงเรียน สตรีสมุทรปราการ นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไป
แสดงในวันสอบคัดเลือก หรือทุกครั้งที่ไปติดต่อโรงเรียน 

2.5 ในกรณีที่นักเรียนกรอกใบแจ้งความจ านงผ่านระบบออนไลน์แล้ว ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้ง
ความจ านงออกมาได้ให้นักเรียนมาติดต่อขอรับบริการ จากโรงเรียนได้ในวันที่ 23-27  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2.6 โรงเรียนให้บริการกรอกใบแจ้งความจ านงผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ  

http://www.streesp/
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2.7 นักเรียนคนใดไม่สามารถขอให้โรงเรียนของนักเรียนออกใบรับรองผลการเรียนได้ทัน โรงเรียน
มีบริการคิดค านวณผลการเรียนให้ โดยนักเรียนต้องมีหลักฐานผลการเรียนฉบับจริงมาแสดง
ด้วย 
 

3. เงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน 
3.1 ด าเนินการตามก าหนดการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
3.2 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษทุกหลักสูตร 

ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขของหลักสูตร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
3.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการรับนักเรียน ถือเป็นที่สิ้นสุด นักเรียนที่ไม่

เข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่ก าหนด ไม่มารายงานตัวรับเอกสาร ไม่มารายงานตัวในการ
ประชุมผู้ปกครอง  ไม่มามอบตัวและไมช่ าระเงินตาม วัน เวลาที่โรงเรียนก าหนด ถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  ทุกกรณี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มี

นโยบายหรือมีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น   โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพื่อเป็น
เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนถ้ามีผู้อ้างสิทธิ์
ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง เพ่ือจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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(ส าหรับโรงเรียนรัฐบาล) 
 

 
 
 
 

หนังสือรับรองผลการศึกษา 
สมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562 

 

โรงเรียน..................................................................................................................... .................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั.......................................... ..................................... 

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ชื่อ – สกุล.....................................................................................เลขประจ าตัว........................................... ............ 
เกิดวันที่.................................เดือน...................................................................... ...... พ.ศ. .....................................      
ชื่อ-สกุล บิดา...............................................................ชื่อ-สกุล มารดา....................................................................  
มีสภาพทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -  3   จ านวน  รวม 5 ภาคการศึกษา  โดยเฉลี่ยดังนี้ 

   ล าดับที ่ กลุ่มวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

1 
 

ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา    

2 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
 
    

                                            ออกให้  ณ วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. .....................  
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 

(................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 

 

 

 

ติดรูป 
3 x 4  ซ.ม. 
(ประทับตรา
โรงเรียน) 

ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 

......................................... 
(นายทะเบียน) 
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(ส าหรับโรงเรียนเอกชน) 
 

หนังสือรับรองผลการเรียน 
สมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2562 

 

โรงเรียน..................................................................................................................... .............................................. 
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั.......................................................... ...................... 

หลักฐานแสดงผลการเรียนฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
ชื่อ – สกุล............................................................................. ...............เลขประจ าตัว................................................ 
เกิดวันที่.......................................เดือน........................................................................ พ.ศ. ...................................      
ชื่อ-สกลุ บิดา..................................................................ชื่อ-สกุล มารดา..................................................................  
มีสภาพทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3  จ านวน รวม 5 ภาคการศึกษา  โดยเฉลี่ยดังนี้ 
 

   ล าดับที ่ กลุ่มวิชา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
 

1 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา    

2 ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
    

                                           
  ออกให้  ณ วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. .....................  

 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 
(................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
(ประทับตราโรงเรียน) 

 

 

 
 
 
 
 

 

ติดรูป 
3 x 4  ซ.ม. 

(ประทบัตราโรงเรียน) 

ถ่ายไมเ่กิน 3 เดือน 

......................................... 
(นายทะเบียน) 


