
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------------------ 
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 าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา          
พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2550 ตลอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2561 โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้น ให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกได้ตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความพร้อมในปัจจัย  โรงเรียนจึง
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ประจ าปีการศึกษา 
2560  ในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสตูรที่เปิดสอน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (SSP)  จ านวน 1 ห้องเรียน   รับจ านวน  40 คน 
1.2 หลักสูตรส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.และ  
สอวน. (SP2)   จ านวน 2 ห้องเรียน  รับจ านวน 72 คน 

1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                            
เป็นภาษาอังกฤษ (EP : English Program)  จ านวน  1 ห้องเรียน  รับจ านวน  30 คน 

2. คุณสมบัตพิื้นฐานของผูส้มัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559       
2.2 เป็นโสด มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
2.4 นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความสนใจในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
 
 
 
 



 2 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบแจ้งความจ านงเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
3.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนา โดยผู้ปกครองของนักเรียนรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ชุด 
3.3 หลักฐานทางการศึกษาฉบับจริง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

3.3.1  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ปีการศึกษา    
         (ป.4 – ป.5) หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
        ขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)  หรือ สมุดประจ าตัวนักเรียน  
        ฉบับจริง  พร้อมถ่ายส าเนา 1 ชุด (ในกรณีทีน่ักเรียนไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
        รวมของ 3 รายวิชาตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนจะคิดค านวณและ 
        ออกใบรับรองให้) 
3.3.2  ใบรับรองผลการศึกษา ตามแบบของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ    
        ก าหนด หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ 
        ใบรับรองผลการศึกษาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ก าหนดไว้แนบท้าย 
        ประกาศนี้) และโรงเรียนของนักเรียนลงนามประทับตรารับรอง  

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

                                   
4. ใช้วิธีการสอบคัดเลือกทุกประเภท ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน 

สอบคัดเลือกจากวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 3 รายวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2551     

 
5. ก าหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือก  การประกาศผลสอบ  

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และการมอบตัว มีดังนี้ 
 

ประเภท 
กรอกข้อมูลใบแจ้ง

ความจ านงฯ 
ออนไลน ์

 

รับสมัครจริง 
ที่โรงเรียน 

 

ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ ์
สอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก 
ประกาศ 

ผลสอบคัดเลือก 
รับเอกสาร 

รายงานตัว 
ยืนยันสิทธิ ์
ช าระเงิน 

มอบตัว 

ห้องเรียน
พิเศษ 

ทุกโครงการ 

1 - 24 ก.พ. 60 
กรอกข้อมลูผ่าน
ระบบออนไลน์ 

พร้อมพมิพ์ใบแจ้ง
ความจ านง 
โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
ที ่ เว็บไซต์โรงเรียน 

www.streesp.ac.th 

20 - 24 ก.พ. 60 
แบ่งออก 2 รอบ 
รอบเช้าเวลา 

08.30 – 12.00 น. 
รอบบ่ายเวลา 

13.00 -16.30 น. 
 โดยไม่เว้น

วันหยุดราชการ 
 

3 มี.ค.60 
ติดประกาศ 
ณ ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ  
และ เว็บไซต์ 

โรงเรียน 
เวลา 09.00 น. 

4 มี.ค.60 
ตั้งแต่เวลา 

08.30–16.30 น. 
(ตามตารางสอบ

ของแต่ละ
โครงการ) 

 

9  มี.ค. 60 
ทาง เว็บไซต์โรงเรียน 
www.streesp.ac.th 

และติดประกาศ ณ ป้ายนิเทศ
โรงเรียน เวลา 9.00 – 16.30 น. 

 

12 มี.ค. 60 
ตั้งแต่เวลา  

09.00 – 16.30 น. 
หรือตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 

ภายใน 
19 เม.ย. 60 
ตั้งแต่เวลา 

09.00–16.30 น. 
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการตลอดหลักสูตร 3 ปี 

 
 
 
 
 
 

 
                ให้นักเรียนที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องเรียนพิเศษ           
ทุกหลักสูตร ศึกษารายละเอียด หลักการ วิธีการ เงื่อนไขของการสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร ตามระเบียบการ
แนบท้ายประกาศ และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามประกาศข้อ 1 – 5 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักเรียนต้องสมัครสอบคัดเลือกตามข้ันตอน
และเข้าสอบตามก าหนดไว้ มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

2. ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ            
ตามโครงการเพ่ิมเติมที่โรงเรียนหรือตาม ที่แนบท้ายประกาศนี้ 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  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายวุฒิชัย   วันทมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
 ข้อควรระวัง 

ในกรณีที่มีบุคคลอ้างสิทธิ์ หรือข้อตกลงใด ๆ ในการฝากนักเรียน โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าโรงเรียนไม่มีนโยบายหรือ
มีข้อตกลง ข้อผูกพันสัญญา หรือมอบอ านาจให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้า
เรียน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โดยไม่เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน ถ้ามี ผู้อ้างสิทธิ์ให้แจ้งโรงเรียนโดยตรง  
เพ่ือจะด าเนินการตามกฎหมายในการรักษาสิทธิ์ โอกาส และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  


