
 

 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสตรสีิริเกศ 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 ปีการศึกษา 2560 
----------------------------------------- 

          เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครคุณสมบัติการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
   1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร 
       1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
             1.1.1 คุณสมบัติ 

(1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า      
     หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า                       
(2)  ไม่จ ากัดอายุ 

  (3)  เป็นโสด 
  (4)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 

(5)  นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียน หรือย้าย 
     ห้องเรียนไปเรียนห้องเรียนทั่วไปได้ จนกว่าจะจบหลักสูตร 

              1.1.2  หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  (2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น,               
                          บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว 
                     (3)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่าหรือ 

                ใบรับรอง (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 

                     (4)  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออ่ืนๆ) ในกรณีทีส่มัคร 
                          ด้านความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
           (5)  เอกสารรับรองคะแนน O-NET (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
   (6)  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว จ านวน  3  แผ่น 
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       1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1.2.1  คุณสมบัติ 
                   (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                         หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า 
          (2)  ไม่จ ากัดอายุ 
          (3)  เป็นโสด 
          (4)  เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 

(5)  นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเรียน หรือย้าย 
     ห้องเรียนไปเรียนห้องเรียนทั่วไปได้ จนกว่าจะจบหลักสูตร 

   1.2.2  หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
  (2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาประกอบด้วยหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น,               
                           บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อย 
                     (3)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่าหรือใบรับรอง      
                           (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือ               
                           เทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 

(4)  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออ่ืนๆ) ในกรณีทีส่มัคร 
                          ด้านความสามารถพิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
  (5)  เอกสารรับรองคะแนน O-NET (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
                     (6)  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว   จ านวน  3  แผ่น 

   2.  ประกาศการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ให้ดูรายละเอียดที่     
        http://www.ssk.ac.th หรือไปลงชื่อเพ่ือรับประกาศรับสมัครดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560     
        เวลา 09.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ห้อง 311 (เว้นวันหยุดราชการ) 

   3.  ก าหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว 

        3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
       3.1.1. นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  320 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1.1 นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ ร้อยละ 40 จ านวน 128 คน รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก 
ซ่ึงใช้คะแนนที่ใช้ข้อทดสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 20   

 
 

http://www.ssk.ac.th/


 3 

คุณสมบัติและการพิจารณานักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
(1) ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่อไปนี้ 

- ต าบลเมืองเหนือ 
- ต าบลเมืองใต้ 
- ต าบลโพธิ์  รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 
- ต าบลหนองครก รับเฉพาะหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 (ซึ่งอยู่ในเขต 

                                 เทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น ไม่หมายรวม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8                               
                                 ที่ไปตั้งใหม่และอยู่นอกเขตเทศบาล) 

- ต าบลหญ้าปล้อง รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 11 
- ต าบลน้ าค า รับเฉพาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่  11 
- ต าบลโพนข่า รับเฉพาะหมู่ที่ 6 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น)  

(2) ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยอาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือ ปู่ ย่า ตา    
ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจนติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี  นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม  2560 

(3) การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนจะพิจารณานักเรียนที่ม ี  
คุณสมบัติตามข้อ (1) , (2) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

รับสมัคร  วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 - 16.30 น.   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ซ่ึงจะพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น.   
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  

สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 - 12.00 น.  วิชาที่สอบได้แก่     
ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา           
และภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ 
ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

   ยื่นคะแนน O-NET   ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ            
                           (นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนน 

ในส่วนนี้ให้ โดยถือว่าคะแนน O-NET เป็น 0) 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
มอบตัว  วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา  08.30 - 09.00 น.รายงานตัว เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ นักเรียนต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึง
จะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อ   
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มอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
จะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
การเรียนปรับพื้นฐาน  นักเรียนที่มอบตัวแล้ว ถ้าผลการสอบคัดเลือกคะแนนรวม 
ไม่ถึงร้อยละ 50 นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่  24 - 28  เมษายน  
2560   

3.1.1.2 รับนักเรียนทั่วไป  จ านวน 162 คน  โดยใช้คะแนนที่ใช้ข้อทดสอบ ของโรงเรียน                                                                                        
       ร้อยละ 80 และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 20  

รับจากนักเรียนทั่วประเทศ 

รับสมัคร  วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.                       
ไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งจะพักรับประทานอาหารเวลา 12.00-13.00 น                                              
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 - 12.00 น.  วิชาที่สอบ ได้แก่  
ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบไปด้วย 
เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

   ยื่นคะแนน O-NET  ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ  
                             (นักเรียนทีไ่ม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนน 

ในส่วนนี้ให้ โดยถือว่าคะแนน O-NET เป็น 0) 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
                              ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560 เวลา  08.30 - 09.00 น.  
รายงานตัว  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศ และมอบตัวตามล าดับ                          
นักเรียนต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัว 
ตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่า
นักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่
คืนเงินให ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

การเรียนปรับพื้นฐาน  นักเรียนที่มอบตัวแล้ว ถ้าผลการสอบคัดเลือกคะแนนรวมไม่ถึง
ร้อยละ 50 นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่  24 - 28  เมษายน
2560   
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3.1.1.3 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษประเภทกีฬาหรือศิลปะ ดนตรี   
จ านวน 10 คน รับจากนักเรียนทั่วไป ดังนี้ 
(1) บาสเกตบอล   
(2) วอลเลย์บอล 
(3) ตะกร้อ  
(4) ทัศนศิลป์ รับเฉพาะวาดภาพระบายสี วาดภาพลายเส้น 
(5) ดนตรี รับเฉพาะขับร้อง ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ 
(6) ดนตรีพ้ืนเมือง รับเฉพาะ แคน พิณ โหวด โปงลาง ซออีสาน กลองหาง   
    นักร้องลูกทุ่ง-หมอล า 

            คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษประเภทกีฬา ตามข้อ (1) , (2) , (3)  

จะต้องมีเกียรติบัตรที่ผ่านการแข่งขันระดับจังหวัดหรือระดับเขตหรือประเทศ  
ซึ่งอาจจะเป็นเกียรติบัตรการแข่งขันระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ มาแนบประกอบ
หลักฐานการรับสมัครด้วย ให้แนบส าเนาเกียรติบัตรในวันสมัคร และน าฉบับจริง
มาให้ตรวจสอบในวันคัดเลือก 

2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี ตามข้อ (4) , (5) , (6) 
นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกมาเอง 

รับสมัคร  วันที่  27 - 28  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการซึ่งพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น.                                              
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ฯ 

                       คัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม  2560 รายงานตัวคัดเลือกเวลา 09.00 น.                 
                              และทดสอบความสามารถจนเสร็จ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

   ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  31  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
                             ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ห้อง 311  

                             สอบวัดความรู้  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบวัดความรู้              
ในวันที่  1  เมษายน  2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย  
(มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ                   
ถ้าไม่มาสอบวัดความรู้ตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ให้นักเรียนเตรียม
ดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบ
โรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
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มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  08.30 - 09.00 น.                                           
รายงานตัว  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศ และมอบตัวตามล าดับ   
นักเรียนต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัว 
ตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้ว ถ้าโรงเรียนตรวจสอบ
พบว่านักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

การเรียนปรับพื้นฐาน  นักเรียนที่มอบตัวแล้ว ถ้าผลการสอบคัดเลือกคะแนนรวมไม่ถึง
ร้อยละ 50 นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน  
2560   

                    3.1.1.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จ านวน 20 คน  
                             รับจากนักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่สอบโครงการเยาวชนคนเก่งที่สอบได้ล าดับที่      
                               1-3 จาก 5 กลุ่มสาระฯ 

รับสมัคร  วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.                                  
                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะพักรับประทานอาหารเวลา 12.00-13.00 น.  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

   สอบวัดความรู้  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ  ถ้าไม่มาสอบวัดความรู้ตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ 
ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย  

                               เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ             

                     ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
                             ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ห้อง 311  

มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  08.30 - 09.00 น.                                               
รายงานตัว  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ                     
นักเรียนต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัว 
ตาม วัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบ
พบว่า นักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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การเรียนปรับพื้นฐาน  นักเรียนที่มอบตัวแล้ว ถ้าผลการสอบคัดเลือกคะแนนรวมไม่ถึง
ร้อยละ 50 นักเรียนต้องเรียนปรับพื้นฐานทีโ่รงเรียนสตรีสิริเกศ ในวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 
2560   

3.1.2  นักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร       
     กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program , EP)  จ านวน 60  คน  

   คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้น ป.4 และ ป.5 ไมต่่ ากว่า 2.50 
                               3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   

รับสมัคร  วันที่  20 - 24  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.                                                                  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้องพักครูโครงการ English Program อาคาร 2 ชั้น 2 
ห้อง 224 

สอบคัดเลือก  วันที่  4  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.                                           
สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ทักษะฟัง - พูด 

                              ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 - 16.30 น.          
                             ณ ห้องพักครูโครงการ English Program อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224   

                             รายงานตัว  วันที่ 12 มีนาคม  2560 ณ ห้องพักครูโครงการ English Program   
                              อาคาร 2  ชั้น 2 ห้อง 224   

มอบตัวและช าระเงิน  วันที่  18  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
                            ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  30,000  บาท   
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
                                   มัธยมศึกษา เขต 28  

3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
                                   การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ    
                                   กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
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4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

5. เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได้ 
6. นักเรียนที่มอบตัวแล้วจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานตามโครงการของโรงเรียน   

ระหว่างวันที่  21 มีนาคม - 12 เมษายน  2560 โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย หลังจากการเรียนปรับพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้วโรงเรียนจึงจะจัดนักเรียน 
สังกัดห้องเรียน 

3.1.3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                          
                จ านวน 30 คน 
      คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.5                             

ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.5 
   ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป 

                              5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   7. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   

รับสมัคร  วันที่  20 - 24  กุมภาพันธ์  2560   เวลา 08.30 - 16.30 น.       
                              ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 6 

สอบคัดเลือก  วันที่  4  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.                                         
สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                              ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 - 16.30 น.          
                              ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 6 

                  รายงานตัว  วันที่ 12 มีนาคม  2560 ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อาคาร 6   

   มอบตัวและช าระเงิน  วันที่  18  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
                             ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  10,000  บาท   
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
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3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
                                   การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ   
                                   กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 

4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                      
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น   

5. นักเรียนที่มอบตัวแล้วจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานตามโครงการของโรงเรียน            
ระหว่างวันที่  21 มีนาคม - 12 เมษายน  2560 โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย   

3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รับจ านวน 580 คน มีรายละเอียด ดังนี้  
      3.2.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจ านวน  520 คน โดยใช้คะแนนที่ใช้ข้อทดสอบของโรงเรียน    

                         ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  
                         ภาษาอังกฤษ และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (O-NET) ร้อยละ 20        
                         แบ่งเป็นดังนี้ 
          1) โครงสร้างที่ 1 เน้นคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จ านวน 200 คน 
          2) โครงสร้างที่ 2 เน้นคณิตศาสตร์ - ภาษา จ านวน 80 คน 
          3) โครงสร้างที่ 3 เน้นศิลป์ - ภาษา (เน้นภาษาจีน) จ านวน 40 คน 
          4) โครงสร้างที่ 4 เน้นศิลป์ - ภาษา (เน้นภาษาญี่ปุ่น) จ านวน 40 คน 
          5) โครงสร้างที่ 5 เปิดให้นักเรียนเลือกอย่างหลากหลายแล้วแต่เป้าหมายการศึกษาต่อ  
                                    ระดับอุดมศึกษาหรือการไปประกอบอาชีพ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  
         จ านวน 160 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ในโครงสร้างที่ 5 รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือ ศิลปะดนตรี 
จ านวน 10 คน ตามรายละเอียดในข้อ 3.2.1.3 

1.2 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่จะเลือกเรียน   
ในโครงสร้างที่ 5 จ านวน 10 คน 

1.3 นักเรียนที่เรียนแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  
ในสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาการบัญชี   
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตามจ านวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ แต่ไม่เกินจ านวน
นักเรียนในโครงสร้างที่ 5 

         6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) เน้นภาษาอังกฤษ                
หรือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รับจ านวน 30 คน 

         7) โครงสร้างที ่7 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
      รับจ านวน 30 คน   
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     การรับสมัคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
              3.2.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม) 
                    แจ้งความประสงค์เรียนต่อ ม.4   วันที่ 20 - 27  มกราคม  2560  
                    คุณสมบัติของนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)  
                     1. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
                    2. มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและมีศักยภาพที่เหมาะสม 
                     ประกาศรายช่ือนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิสมัครเรียนชั้น ม.4  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 
                       รับสมัคร  วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 - 16.30 น.  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และหยุดพักรับประทานอาหาร 
เวลา 12.00 -13.00 น. 

                       สอบวัดความรู้  วันที่  2  เมษายน  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ 
                            ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ      
                              โดยใช้ข้อทดสอบทางวิชาการที่โรงเรียนด าเนินการจัดท า ร้อยละ 80 และใช้  
                            คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 20  นักเรียนที่สมัครเรียน 

โครงสร้างที่ 1 โครงสร้างท่ี 2  ถ้าสอบไม่ได้ โรงเรียนจะจัดให้เรียนในโครงสร้างท่ี 5 
แต่ถ้าโครงสร้างท่ี 5 มีจ านวนนักเรียนเต็มแผนชั้นเรียนแล้ว จะจัดให้นักเรียน 
ในโครงสร้างท่ีมีจ านวนนักเรียนยังไม่เต็มแผนชั้นเรียน ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B  
(ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจ
ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

       ยื่นคะแนน O-NET  ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ  
                            (นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนนการสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนน 

ในส่วนนี้ให้ โดยถือว่าคะแนน O-NET เป็น 0) 

      ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  รายละเอียดดังนี้ 
- เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบได้โครงสร้างที่ 1 โครงสร้างที่ 2 โครงสร้างที่ 3      
  และโครงสร้างที่ 4 ให้รายงานตัวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
- เวลา 08.30 - 09.30 น. นักเรียนที่สอบได้ โครงสร้างที่ 5 ให้รายงานตัว 
  ทีห่้องประชุมเกศสิริ 
- เวลา 10.45 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบได้โครงสร้างที่ 5 รับฟังการชี้แจง 
  การเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมแล้ว ให้นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติมให้เสร็จ 

                           มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  08.30 - 09.00 น.  
            รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ  
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ซ่ึงนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว                           
ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้ว    
ถ้าโรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
จะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.2.1.2 นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่น และนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่ไม่ผ่าน    
การคัดเลือกจากข้อ 3.2.1.1 โดยจะรับสมัครในโครงสร้างที่ 1,2,3,4 และ 5 เท่านั้น 

       รับสมัคร วันที่  27 - 30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.   
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น. 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

      สอบคัดเลือก   วันที่  2  เมษายน  2560  ดังนี้ 
   เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อทดสอบทางวิชาการท่ีโรงเรียนด าเนินการจัดท า 
ร้อยละ 80 และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ร้อยละ 20 ถ้า
นักเรียนสอบไม่ได้โครงสร้างตามท่ีนักเรียนเลือก นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ไปเรียน
โครงสร้างอ่ืน ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ                   
ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

       ยื่นคะแนน O-NET  ให้นักเรียนน าหลักฐานคะแนน O-NET มายื่นในวันสมัครสอบ   
                                (นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานคะแนน การสอบ O-NET โรงเรียนจะไม่คิดคะแนน 

ในส่วนนี้ให้ โดยถือว่าคะแนน O-NET เป็น 0) 

           ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  6  เมษายน  2560  รายละเอียดดังนี้ 
- เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบได้โครงสร้างที่ 1 โครงสร้างที่ 2 โครงสร้างที่ 3  
  และโครงสร้างที่ 4 ให้รายงานตัวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
- เวลา 08.30 - 09.30 น. นักเรียนที่สอบได้ โครงสร้างที่ 5 ให้รายงานตัว 
  ที่ห้องประชุมเกศสิริ  
- เวลา 10.45 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบได้โครงสร้างที่ 5 รับฟังการชี้แจง 
  การเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติมให้เสร็จ 

                         มอบตัว  วันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  08.30 - 09.00 น. รายงานตัว   
                               เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ ซ่ึงนักเรียนที่มีสิทธิ์ 
                              มอบตัว ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัว 

ตามวัน เวลา ที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียน 
          ตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพ 

การเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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               3.2.1.3  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษประเภทกีฬาหรือศิลปะ ดนตรี                              
   รับจ านวน 10 คน โดยจัดให้นักเรียน เรียนในโครงสร้างที่ 5 รับจากนักเรียนทั่วไป ดังนี้ 
   (1) บาสเกตบอล 

(2) วอลเลย์บอล 
   (3) ตะกร้อ 

(4) ทัศนศิลป์  รับเฉพาะวาดภาพระบายสี วาดภาพลายเส้น 
    (5) ดนตรี รับเฉพาะขับร้อง ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดุริยางค์ 

(6) ดนตรีพ้ืนเมือง รับเฉพาะ แคน พิณ โหวด โปงลาง ซออีสาน กลองหาง   
    นักร้องลูกทุ่ง-หมอล า 

            คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษประเภทกีฬา ตามข้อ (1) , (2) , (3)   

    จะต้องมีเกียรติบัตรที่ผ่านการแข่งขันระดับจังหวัดหรือระดับเขตหรือประเทศ  
    ซึ่งอาจจะเป็นเกียรติบัตรการแข่งขันระดับใดระดับหนึ่งก็ได้มาแนบประกอบ 

                                   หลักฐานการรับสมัครด้วย ให้แนบส าเนาเกียรติบัตรในวันสมัครและน า 
    ฉบับจริงมาให้ตรวจสอบในวันคัดเลือก 

   2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี ตามข้อ (4) , (5) , (6) 
                                   นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกมาเอง      

                             รับสมัคร  วันที่ 27 - 28  มีนาคม  2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะพักรับประทานอาหารเวลา 12.00 - 13.00 น. 
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   

คัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม 2560 รายงานตัวคัดเลือกเวลา 09.00 น.                                   
และทดสอบความสามารถจนเสร็จ  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
                              ณ ห้องวิชาการ  อาคาร3  ห้อง 311 

สอบวัดความรู้  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบวัดความรู้  
ในวันที่ 2 เมษายน  2560 เวลา  09.00 - 12.00 น. วิชาทีส่อบได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มาสอบวัดความรู้                    
ตามวันเวลาที่ก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B                                        
(ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจ
ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
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มอบตัว  วันที่  20  เมษายน      2560  เวลา  08.30 - 09.00 น.                                     
รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปปฐมนิเทศและมอบตัวตามล าดับ ซึ่งนักเรียน                      
ที่มีสิทธิ์มอบตัว ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัว                  
ตาม วัน เวลาที่ก าหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้าโรงเรียนตรวจสอบ
พบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       3.2.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 คน                 
                  รายละเอียดดังนี้ 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร  
   1. ก าลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน  
ตั้งแต ่3.00 ขึ้นไป 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน  
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน  
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

5. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
                               6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   7. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

รับสมัคร  วันที่  20 - 24  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4                  
ห้อง 412 

สอบคัดเลือก  วันที่  5  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.                                                            
วิชาที่สอบ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบของสถาบันส่งเสริม                     
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

                              ประกาศผล  วันที่  10  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 
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รายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.                                         
ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   มอบตัวและช าระเงิน  วันที่  18  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.         
                               ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  10,000  บาท   
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                   มัธยมศึกษา เขต 28  

3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
                                   การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ    
                                   กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 

4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะ 
                                   ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น   

3.2.3 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) เน้นภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ โดยเรียนวิชาพ้ืนฐานตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
พุทธศักราช 2551 อยู่ในห้องเดียวกัน รับจ านวน 30 คน  รายละเอียดดังนี้ 

               คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. ก าลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า  ปีการศึกษา  2559                                     
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไมต่่ ากว่า 2.75 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   

      รับสมัคร  วันที่  20 - 24 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.                                                            
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องพักครูโครงการ English Program อาคาร 2 ชั้น 2  

ห้อง 224   

    สอบคัดเลือก  วันที่  5  มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
- นักเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ทักษะฟัง                    
  พูด อ่าน เขียน      
- นักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
  ภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน      
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ประกาศผล  วันที่  10  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 -16.30 น.                                          
ณ ห้องพักครโูครงการ English Program  อาคาร 2  ชั้น 2 ห้อง 224   

รายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม 2560  เวลา 09.00 -16.30 น.                                 
ณ ห้องพักครูโครงการ English Program  อาคาร 2  ชั้น 2 ห้อง 224   

มอบตัว  วันที่  18  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.                                                
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  17,500  บาท   
2. ค่าระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                   การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   มัธยมศึกษา เขต 28  

3. นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
                                   การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ    
                                   กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 

4. ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินและเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนให้                        
   ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น   

   5. เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน 
                                   โครงสร้างการเรียนและห้องเรียนได้ จนกว่าจะจบหลักสูตร 

6. นักเรียนต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัว 
7. นักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

   8. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ที่เน้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  ที่มอบตัวแล้วจะต้องมาเรียนปรับพ้ืนฐานตามโครงการของโรงเรียน                           
ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 12 เมษายน    
2560 โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

   4. หลักฐานและคุณสมบัติการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1.  มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องจบประถมศึกษาปีที่ 6 
2.  มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3.  ชุดมอบตัวที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว  
4. ส าเนา ปพ.1:ป (ชั้น ม.1) / ส าเนา ปพ.1:บ (ชั้น ม.4)  พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้

เฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะ

ฉบับส าเนา 
6. ส าเนาเอกสารทุกฉบับ  ให้รับรองส าเนาถูกต้อง ทุกแผ่น 
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7. นักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
    5. ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลที่  โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    
    โทรศัพท์ 045-612868 , 089-5797721 , 084-4731392  หรือศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
 
    6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
        6.1 ศึกษาประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     

     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
        6.2 ส าหรับนักเรียนห้องเรียนปกติให้ไปกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์และบันทึกใบสมัครเข้า 
                          ศึกษาต่อ ที่ http:// www.ssk.ac.th  ในโปรแกรม Freshy    
        6.3 เตรียมเอกสารและหลักฐาน แล้วไปสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้น 
        มัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามปฏิทินการรับสมัคร  ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ    

     จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยตนเอง 
   6.4 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุกประเภทจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้รับ 
                         บัตรผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่มี  ตราโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ และมีตราโรงเรียน 
                         ประทับแล้วเท่านั้น 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                         (นายสุธี  ชินชัย) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssk.ac.th/
http://www.ssk.ac.th/

