
ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 25 - 28 
มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560       
1.2. เป็นโสด มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ าตัวประชาชน 
1.3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.4. ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เช่น เงินบ ารุงการศึกษา เงินระดม

ทรัพยากร และเงินอื่น ๆ  
1.5. คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1) ปีการศึกษา 2561  

2. หลักฐานการสมัคร 
2.1 ใบแจ้งความจ านงของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 2561 

ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์  (จากเว็บไซต์ www.streesp.ac.th) 
2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 3x4 ซ.ม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนาของนักเรียน เจ้าบ้าน และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง  

โดยเลือกใช้ตามประเภทท่ีสมัคร ดังนี้ 
2.3.1 ในเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านต้องระบุช่ือนักเรียน ในฐานะผู้อาศัยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)  

ฉบับเดียวกับ บิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือ ยาย ท่ีมีฐานะเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของ
บ้าน หรือหัวหน้าครอบครัวส าหรับทะเบียนบ้านแบบเก่า ไม่ต่ ากว่า 2 ปี นับถึงวันท่ี16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 (มีช่ือในส าเนาทะเบียนบ้านก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559) โดยให้น าทะเบียนบ้านฉบับ 
จริง พร้อมถ่ายส าเนาและให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานมาแสดง
นักเรียนคนใดไม่มีทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในเขตพื้นท่ีบริการ 

2.3.2 นอกเขตพื้นที่บริการ ทะเบียนบ้านของนักเรียน ท่ีอยู่ร่วมกับบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยให้น า
ฉบับจริง (ท.ร.14) มาแสดง พร้อมถ่ายส าเนาให้ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
1 ชุด  
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2.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (ฉบับจริง) 

ท่ีพิมพ์ (Print out) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยพิมพ์จากเว็บไซต์ 
www.niets.or.th โดยนักเรียนต้องน ามายื่นให้แก่โรงเรียน ในวนัท่ีมาสมัคร หากพ้นก าหนดแล้วนักเรียนไม่
น ามายื่นจะไม่มีคะแนนร้อยละ 30 จากผลสอบ O-NET 

2.5 หลักฐานทางการศึกษา  ฉบับจริงพร้อมส าเนาท่ีผู้ปกครองลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้   
2.5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี4 -6

พุทธศักราช 2544 (ปพ.1:2)   
2.5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2551 (ปพ.1:ป)  
2.5.3 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ท่ีสถานศึกษาลงนามประทับตรารับรอง  
2.5.4 ใบประกาศนียบัตร ท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.2) หรือ (ปพ.2:บ)  
2.5.5 เอกสารรับรองวุฒิเทียบเท่า (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) 

2.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ จะต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉล่ีย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) ไม่ต่ ากว่า 
2.5 น าแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่น ๆ มายื่นต่อคณะกรรมการในวันสมัคร 
เข้าเรียน นักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานความสามารถพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถ
สมัครความสามารถพิเศษได้ (โรงเรียนจะคืนให้ในวันประกาศผลสอบ) 

2.7 นักเรียนสมัครคัดเลือกประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองตามเงื่อนไขพิเศษมายื่นในวันสมัคร
คัดเลือกนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานเง่ือนไขพิเศษมายื่นในวันและเวลาที่สมัครจะไม่สามารถสมัครเง่ือนไข
พิเศษได้ (ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง) 

2.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น 
2.8.1 ใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
2.8.2 ใบอนุญาตรับบุตรบุญธรรม ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
2.8.3 สูติบัตร  ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

3. ประเภทที่รับสมัคร 
นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  240 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจ านวน 192 คน                                 

แบ่งออกเป็น 2 เขตพื้นท่ี 
3.1.1 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  รับร้อยละ 40 จ านวน  77  คน ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน            

สตรีสมุทรปราการ มี 13 ต าบลดังนี้ 
1) ต าบลปากน้ า 
2) ต าบลท้ายบ้าน 
3) ต าบลท้ายบ้านใหม่ 
4) ต าบลบางเมือง 
5) ต าบลบางเมืองใหม่ 
6) ต าบลแพรกษา 
7) ต าบลแพรกษาใหม่ 

8) ต าบลบางปูใหม่ 
9) ต าบลส าโรงเหนือ   
10) ต าบลบางโปรง  
11) ต าบลบางปู  
12) ต าบลบางด้วน  
13) ต าบลเทพารักษ์  

 

3.1.2 นักเรียนเขตพื้นท่ีท่ัวไป รับร้อยละ 60  จ านวน  115  คน ประกอบด้วย 
- นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
- นักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ  
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3.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน    12   คน   
3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ 

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

2) นักเรียนผู้สมัครสอบต้องมีทักษะตามความสามารถพิเศษท่ีสมัครสอบและ เข้าร่วม
แข่งขัน หรือคัดเลือกในนามโรงเรียน ได้รับรางวัลเป็นโล่ เหรียญรางวัล หรือเกียรติบัตร
จากการแข่งขันระดับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการรับนักเรียน 

3) ความสามารถพิเศษแต่ละประเภทท่ีโรงเรียนก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
4) นักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามวัน เวลาท่ีก าหนด (25– 26 มีนาคม 2561)  
5) ต้องมีหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือก ตามความสามารถพิเศษท่ีลงนาม 

ประทับตราโดยสถานศึกษา มายื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก  
6) นักเรียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษท่ีสมัคร ในวันท่ี 

27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. โดยมารายงานตัวและสอบภายในเวลาท่ีก าหนด 
พร้อมมีแฟ้มสะสมผลงาน และหลักฐานประกอบต่าง ๆ มายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
ความสามารถพิเศษ โดยส าเนามอบให้กรรมการรับสมัคร 1 ชุด และให้น าวัสดุอุปกรณ์
ส่วนตัวมาเอง ในวันทดสอบทักษะ  

7) การตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภท นักเรียนต้องได้
คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศ 
และอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ สอบคัดเลือกท่ีโรงเรียนแต่งต้ังโดยความ
เห็นชอบของกรรมการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

8) โรงเรียนจะคืนหลักฐานความสามารถพิเศษให้ในวันประกาศผลสอบ ท่ีห้องวิชาการ 
9) นักเรียนทุกคนท่ีสมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษท้ังท่ีได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับ

การคัดเลือกต้องเข้าสอบข้อเขียนในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
3.2.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 2  ประเภทดังนี้ 

3.2.2.1 ด้านศิลปะ รับจ านวน  4    คน 
1) ด้านทัศนศิลป์  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จ าแนกตามประเภท  ดังนี้ 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
เกียรติบัตรระดับชาติ              20    คะแนน 
เกียรติบัตรระดับประเทศ         15    คะแนน 
เกียรติระดับจังหวัด                10    คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเขตพื้นท่ี          5    คะแนน 

20 หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล 
เอกสารรับรอง จากโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน  

2 แฟ้มสะสมงาน 10 หลักฐาน  ประวัตินักเรียน  ภาพถ่าย
ผลงานนักเรียนท่ีมีตัวผู้แข่งขันอยู่ด้วย   
 

3 
 

ทักษะการวาดภาพด้วยสีชอล์ค 60 การแสดงขั้นตอนในการท างาน          
ด้วยความช านาญ การตัดสินใจ  
การใช้สีและการให้น้ าหนักสี 
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ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
4 สัมภาษณ์ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสมในการเป็น

นักเรียน เช่น เรียบร้อย   
มีมารยาทดี  มุ่งมั่นท่ีจะใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี 

 
หมายเหตุ :  

1. ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบความสามารถทางด้านการวาดภาพด้วยสีชอล์ค บนกระดาษ A3 ซึ่งโรงเรียน 
จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ A3 ให้  ผู้ทดสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพและสีชอล์ค                
รวมทั้งกระดานวาดภาพมาเอง   

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 

2) ด้านนาฏศิลป์ไทย   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 
ค าช้ีแจง    เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  เอกสาร

รับรองจากโรงเรียนหรอืหน่วยงาน  รูปถ่าย  แฟ้ม
สะสมงาน  การสัมภาษณ์นักเรียน  ผู้ปกครอง 

2 ทดสอบทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 30 ผู้ทดสอบ สอบเพลงร าวงมาตรฐาน  3 เพลง 
ได้แก่ เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย และเพลง
ร ามาซิมาร า 

3 ทดสอบปฏิบัติ ร าเบ็ดเตล็ด 1 ชุด 
(ตามความถนัดของนักเรียน) 

40 ให้ผู้ทดสอบเตรียมเพลงประกอบการร ามาสอบเอง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเปน็ 
การส้ินสุด 

3) ด้านดนตรีสากล   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล 
ค าช้ีแจง เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล มีเกณฑ์ดังนี้ 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาจากประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีจากสถาบันที่เคยศึกษา 
30 หลักฐานเกียรติบัตร เอกสารรับรองจากทาง

โรงเรียนในด้านความสามารถทางดนตรี          
แฟ้มสะสมงาน 

2 ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลง
หรือการขับร้องเพลง ประเภทต่างๆ 
(ไทย สากล ) 

50 การประกอบเครื่องดนตรี การบรรเลงเพลง      
การเล่นบันไดเสียงการอ่านโน้ต ทฤษฎีดนตรีสากล
เบ้ืองต้น 

3 บุคลิกภาพ 20 การรายงานตัวการแสดงออกในการบรรเลง
ระเบียบวินัยในการใช้เครื่องดนตรี 
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หมายเหตุ :  

1. สามารถใช้เครื่องดนตรีสากลท่ีใช้บรรเลงในวงโยธวาทิต ตามประเภทต่างๆดังนี้ 
1.1 ประเภทเครื่องลมไม้ เช่น ฟลุ๊ท คลาริเน็ตแซ็กโซโฟน 
1.2 ประเภทเครื่องลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา 
1.3 ประเภทขับร้องเพลงไทย เพลงสากล 

2. การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ               
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นการส้ินสุด 

 
4) ด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม  

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและการขับร้องไทยเดิม 
ค าช้ีแจง  เกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  จ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
               1. ประเภทขับร้องไทยเดิม 
               2. ประเภทปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
1 พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล  เอกสารรับรอง             

จากโรงเรียนหรือหน่วยงาน รูปถ่าย แฟ้มสะสมงาน             
การสัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

2 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางด้านการบรรเลง
หรือขับร้อง 

50 พิจารณาตามความไพเราะในการบรรเลงดนตรีหรือ              
การขับร้องความแม่นย าและความถูกต้องของ
จังหวะและท านอง  

3 ด้านบุคลิกภาพ 20 บุคลิกภาพท่าทางในการบรรเลงหรือขับร้อง                    
ความเหมาะสมของแนวทางในการบรรเลงและขับ
ร้อง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปและอยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนถือเปน็ 
การส้ินสุด 
1.กรณีเกิดความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง เช่น ตะกั่วหลุด สายขาด ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
2.กรณีผู้สอบไม่บรรเลงหรือขับร้องตามหลักเกณฑ์การสอบท่ีก าหนดหรือหยุดระหว่างขับร้องหรือ

บรรเลง คณะกรรมการจะไม่ตัดสินผลให้ผู้สอบรายนั้น 
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3.2.2.2 ด้านกีฬา รับจ านวน  8  คน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กีฬาแฮนด์บอล มี KPI ดังนี ้  
ท่ี             รายการทดสอบ คะแนน                    หลักฐาน/การทดสอบ 
1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา  (35 คะแนน)   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล      15 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ     15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด     10  คะแนน  

        ระดับโรงเรียน                 5  คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬา 
แฮนด์บอลประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ผลงานด้านกีฬาแฮนด์บอล  เกียรติบัตร  รูปถ่าย เป็นต้น 

   

   

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง การตอบ
ค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียน 
มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อมในการ
สนับสนุนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

   

   

   

2 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล ( 65 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลพ้ืนฐาน 25 การเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การว่ิง การโยก                  
การกลับตัว เป็นต้น    

 2.2  ทักษะกีฬาแฮนด์บอลเฉพาะ 30 การยิงประตู ทักษะการรับส่งบอล  การเลี้ยงบอล  

   การส่งลูกบอลแบบลูกสูบ 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น  
ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ ท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล 

 
2) กีฬาว่ายน้ า มี KPI ดังนี ้

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

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 20 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน 

        ระดับนานาชาติ             20 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    15  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด    10  คะแนน       

        ระดับโรงเรียน,สมาคม      5   คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาว่ายน้ า 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาว่ายน้ า เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อมใน 

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

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

   (เกณฑ์มาตรฐานสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย) 

 2.2  ทักษะกีฬาว่ายน้ าเฉพาะ 25 ว่ายน้ าท่าถนัด  1 ท่า ระยะ 50 เมตร 

   พิจารณาลักษณะท่าทาง ท่วงท่า สถิติความเร็ว 

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาว่ายน้ า 

    
3) กีฬาเทควันโด มี KPI ดังนี ้

ท่ี              รายการทดสอบ คะแนน                         หลักฐาน/การทดสอบ 

1  ผลงานความสามารถด้านกีฬา ( 50 คะแนน )   

  1.1 พิจารณาระดับการแข่งขันกีฬาเทควันโด 30 หลักฐานเกียรติบัตร  เหรียญรางวัล เอกสารรับรองผลงานหรือ 
การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สมาคมหรือหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน  

        ระดับนานาชาติ             30 คะแนน  

        ระดับ สพฐ./ระดับชาติ    25  คะแนน  

        ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด    20  คะแนน       

        ระดับโรงเรียน,สมาคม    15   คะแนน  

 1.2 แฟ้มสะสมงาน 10 แฟ้มสะสมงานแสดงความสามารถการเป็นนักกีฬาเทควันโด 

   ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา   

   ผลงานด้านกีฬาเทควันโด  เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น 

 1.3 สัมภาษณ ์ 10 สัมภาษณ์นักเรียนพิจารณาจากลักษณะท่าทาง   

   การตอบค าถาม ความเหมาะสมในความเป็นนักกีฬา 

   มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและใช้ความสามารถทางกีฬา 

   สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองมคีวามพร้อมใน 

   การสนับสนุนการเป็นนักกีฬาของโรงเรียน 

2 ทักษะกีฬาเทควันโด ( 50 คะแนน )   

  2.1  ทักษะกีฬาเทควันโดพ้ืนฐาน 20 การร า  การเตะ  การเตะสูง การเตะเป้า มีท่าท่ีถูกต้อง 

   ตามเกณฑ์สมาคมเทควันโด 

 2.2  ทักษะกีฬาเทควันโดเฉพาะ 20 ทักษะการต่อสู้การเตะเป้า ในเวลา 1 นาที 

   พิจารณาลักษณะท่าทางการต่อสู ้

 2.3  บุคลิกภาพ 10 รูปร่างท่าทางความเป็นนักกีฬา ลักษณะท่าทาง ทักษะการเล่น   

   ความคล่องแคล่วว่องไว ปฏิภาณ ไหวพริบและอื่น ๆ 

   ที่แสดงถึงความสามารถในการเล่นกีฬาเทควันโด 
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3.3 ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ    รับจ านวน   36  คน  มีคุณสมบัติดังนี ้
3.3.1 นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย  
3.3.2 นักเรียนท่ีมีข้อตกลงในการจัดต้ังโรงเรียน 
3.3.3 นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.3.4 นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล

เป็นพิเศษ 
3.3.5 นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พฒันาหรือโรงเรียน

เครือข่าย 
3.3.6 นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  
3.3.7 นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

4. ค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2561 จ านวนเงิน 6,300 บาท ประกอบด้วย 
4.1 เงินบ ารุงการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้รับอนุมัติ

จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในประเภทอัตราของหลักเกณฑ์เงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554  เป็นเงิน  5,500 บาท 

4.2 เงินอื่น ๆ เช่น เงินค่าบ ารุงและค่าสมาชิก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ   
ปีแรก 600 บาท ปีถัดไป 500 บาท และค่าบริการระบบ iSchool และ SMS  200 บาท 

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

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 09.00 – 16.30 น.  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

6. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนนสอบดังนี ้
6.1 ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไป (ข้อ 3.1)  ต้องใช้คะแนนสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาพื้นฐานคิดเป็น

คะแนนร้อยละ 70  ใน 5 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   และภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2551  หรือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 2 พุทธศักราช  2544 หรือเทียบเท่า 
รวมกับผลคะแนนสอบ O-NET ทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 30  เป็นร้อยละ 100    

6.2 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (ข้อ 3.2)  ต้องสมัครสอบคัดเลือกและเข้าทดสอบตามวิธีการคัดเลือก
นักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท ตามวันท่ีก าหนด และมผีลคะแนนสอบ O-NET  ตามข้อ 6.1  

6.3 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (ข้อ 3.3) ต้องสมัครสอบและเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ 6.1  และมีคุณสมบัติ
ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  

6.4 การตัดสินผลการสอบคัดเลือก ตัดสินจากคะแนนรวม T-Score ตามสัดส่วนท่ีก าหนดท้ัง 5 รายวิชา  
โดยจัดเรียงล าดับคะแนนของผู้มีสิทธิ์สอบผ่านการคัดเลือก จากคะแนนรวม  T-Score คะแนนสูงสุดไป
คะแนนต่ าสุด ในเขตพื้นท่ีท่ัวไป จ านวน 115 คน และในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน 77 คน  

6.5 นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ รับเอกสารการมอบตัวและใบแจ้งการ
ช าระเงิน ด้วยตนเอง ในวันท่ี  4  เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. และประชุมผู้ปกครอง
มอบตัวพร้อมช าระเงิน  ในวันท่ี 7  เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ หากพ้นเวลาที่ก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน 
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7. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ การรายงาน

ตัวยืนยันสิทธิ์ และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท 
กรอกใบแจ้งความจ านงฯ 

ออนไลน ์
(www.streesp.ac.th) 

รับสมัคร 
(ท่ีโรงเรียน) 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิ 

สอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศผลสอบ 

รายงานตัว 
รับเอกสาร 

 

มอบตวั 

สอบคัดเลือกและ
ผลคะแนน      
O-NET 

1 - 28 มี.ค. 61 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

25 – 28 มี.ค.61 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

30 มี.ค. 61 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศโรงเรยีน
สตรีสมุทรปราการ 

เวลา 09.00 น 
และเว็บไซต์โรงเรียน 

 

31 มี.ค.61 
ต้ังแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

4 เม.ย. 61 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

7 เม.ย. 61 
ต้ังแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

ความสามารถ
พิเศษ 

1 - 26 มี.ค. 61 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์ โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

25 – 26 มี.ค.61 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

 สอบทักษะและ
สัมภาษณ์ 
27 มี.ค.61 

08.30–16.30 น. 
 

สอบจัดชั้นเรียน 
31 มี.ค.61 

08.30–16.30 น. 

28 มี.ค.61 
ต้ังแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

7 เม.ย. 61 
ต้ังแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

เงื่อนไขพิเศษ 1 - 28 มี.ค. 61 
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งความจ านง 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

25 – 28 มี.ค.61 
แบ่งออก2รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30–12.00น. 
 

รอบบ่ายเวลา 
13.00 -16.30 น. 

 

30 มี.ค. 61 
ติดประกาศ 

ณ ป้ายนิเทศโรงเรยีน
สตรีสมุทรปราการ 

เวลา 09.00 น 
และเว็บไซต์โรงเรียน 

 

31 มี.ค.61 
ต้ังแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ)  

4 เม.ย. 61 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
 

7 เม.ย. 61 
ต้ังแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
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   ให้นักเรียนท่ีประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ห้องเรียนปกติ  

ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภทและถือปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนกรอกใบแจ้งความจ านง 
2. กรอกใบแจ้งความจ านงตามประเภทท่ีมีความประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามค าแนะน าการกรอกข้อมูลในใบแจ้งความจ านงอย่างเคร่งครัด 
4. ยื่นใบแจ้งความจ านงพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะท าให้เสียสิทธิ์ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องยื่นค าร้องหรือทักท้วงต่อกรรมการทันที 
6. นักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไข

พิเศษ จะต้องสมัครสอบคัดเลือกประเภทท่ัวไป และเข้าสอบคัดเลือกตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
7. ศึกษารายละเอียดของระเบียบการรับสมัครท่ีเว็บไซต์โรงเรียน www.streesp.ac.th 
8. หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ 

หรือท่ีโทรศัพท์หมายเลข 02-388-0030 – 31 ต่อ 101, 201 หรือ 106 (เว้นวันหยุดราชการ) 
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด  

 
 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติท่ัวไป 
 

ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบวา่โรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ 

มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรอืมอบอ านาจใหแ้ก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพือ่เป็นเง่ือนไขในการรับสิทธิ์เข้าเรียน 
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามีผู้อา้งสิทธิ์ใหแ้จ้งโรงเรียนโดยตรง เพื่อจะด าเนินการ 
ตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

http://www.streesp.ac.th/

