
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เร่ือง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------- 
          เพื่อให้การด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ประเภท 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564   ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ            
การรับสมัคร คุณสมบัติการคัดเลือก และการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี ้
 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

   1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
  เป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)  รับจ านวน 30  คน  

 1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    1.1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

   1.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4       
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป 

   1.1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4               
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป และมีทักษะความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ 
                                1.1.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    1.1.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    1.1.6  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวัน และ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    1.1.7   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   

 1.2  หลักฐานการสมัคร 
    1.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    1.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        1.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    1.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ใน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียน ดังนี ้
     1.2.4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
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     1.2.4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 2.75  ขึ้นไป 
    1.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 

1.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23 มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

1.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  3  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยสอบวิชาภาษาอังกฤษและ                                    
สัมภาษณ์ทักษะฟัง - พูด 
                              1.5  ประกาศผล  วันท่ี  25  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น.  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์                 
อาคาร 2 และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวมถ้าคะแนนรวม
เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนทักษะการอ่าน  การฟัง  การพูด  และการเขียน  ตามล าดับ 
                               1.6  รายงานตัว  วันท่ี  27  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูโครงการ English Program  อาคาร 2              
ช้ัน 2 ห้อง 224  พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว 
        1.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ีซึ่งมีรายละเอียดและข้อตกลงดังนี ้

 1.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  30,000  บาท   
  1.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก                  
                                     1.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.7.1 และข้อ 1.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     1.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

1.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้

   2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส.) รับจ านวน 36 คน   

          2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    2.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 2.1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4          
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป 

 2.1.3   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

 2.1.4   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
                                2.1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    2.1.6  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    2.1.7  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวัน และ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    2.1.8   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   
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 2.2  หลักฐานการสมัคร 
    2.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        2.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    2.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ใน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียน ดังนี ้
     2.2.4.1  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป 
     2.2.4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     2.2.4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
       2.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 

2.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23 มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                    
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

2.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  3  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยสอบวิชาคณิตศาสตร์ และ                                    
วิชาวิทยาศาสตร ์
                              2.5  ประกาศผล  วันท่ี  25  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น.  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์               
หน้าอาคาร 2 และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวมถ้าคะแนน
รวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ตามล าดับ 
                              2.6  รายงานตัว  วันท่ี  27  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ อาคาร 6   
พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว  
        2.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ีซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้

 2.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  10,000  บาท   
  2.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก                    
                                     2.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.7.1 และข้อ 2.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     2.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

2.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
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     ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
    
  1.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับจ านวน 30 คน   
          1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    1.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 1.1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 1.1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  5  ภาคเรียน 

ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป 
 1.1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5  ภาคเรียน 

ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป 
                                1.1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    1.1.6  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    1.1.7  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวันและ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    1.1.8   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   
 1.2  หลักฐานการสมัคร 
    1.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    1.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        1.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    1.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ใน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียน ดังนี ้
     1.2.4.1  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน         
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     1.2.4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคเรียน 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     1.2.4.3  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคเรียน 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
    1.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวกขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 

1.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23 มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

1.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  4  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยสอบวิชาคณิตศาสตร์ และ                                    
วิชาวิทยาศาสตร ์
                              1.5  ประกาศผล  วันท่ี  26  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์                 
หน้าอาคาร 2  และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวม ถ้าคะแนน
รวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ตามล าดับ 
                              1.6  รายงานตัว  วันท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ อาคาร 4   
ห้อง 412  พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว 
        1.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี  2 พฤษภาคม  2564 เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ี ซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้
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 1.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  10,000  บาท   
  1.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก                    
                                     1.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.7.1 และข้อ 1.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     1.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

1.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
   
 2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program:MEP เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รับจ านวน 30  คน  

          2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    2.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 2.1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 2.1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  5  ภาคเรียน 

ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป 
 2.1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5  ภาคเรียน 

ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป 
 2.1.5   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

                                2.1.6  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    2.1.7  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    2.1.8  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวันและ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    2.1.9  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่  
 2.2  หลักฐานการสมัคร 
    2.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    2.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        2.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    2.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียน ดังนี ้
     2.2.4.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน        
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
     2.2.4.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคเรียน 
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
     2.2.4.3  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคเรียน 
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
     2.2.4.4   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75   
ขึ้นไป 
    2.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 
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2.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

2.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  4  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยสอบวิชาคณิตศาสตร ์                                   
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์การฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 
                              2.5  ประกาศผล  วันท่ี  26  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์                     
หน้าอาคาร 2  และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวม ถ้าคะแนน
รวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ตามล าดับ 
                              2.6  รายงานตัว  วันท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูโครงการ English Program อาคาร 2 ช้ัน 2 
ห้อง 224 พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว 
        2.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ี ซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้

 2.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  17,500  บาท   
  2.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก                    
                                     2.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.7.1 และข้อ 2.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     2.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

2.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
   
 3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นภาษาอังกฤษ รับจ านวน 30  คน  

          3.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    3.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 3.1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
                                3.1.3   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    3.1.4   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    3.1.5  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวัน และ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    3.1.6   ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   

 3.2  หลักฐานการสมัคร 
    3.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    3.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        3.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    3.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน  
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
    3.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 
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3.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

3.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  4  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยสอบวิชาภาษาอังกฤษ และ
สอบสัมภาษณ์การฟัง - พูด ภาษาอังกฤษ 
                              3.5  ประกาศผล  วันท่ี  26  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์                  
หน้าอาคาร 2  และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th 
                              3.6  รายงานตัว  วันท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูโครงการ English Program อาคาร 2 ช้ัน 2 
ห้อง 224 พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว 
        3.7  มอบตัว และช าระเงิน วันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร                    
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชินี  ซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้

 3.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  17,500  บาท   
  3.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
การสอบคัดเลือก                    
                                     3.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.7.1 และข้อ 3.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     3.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

3.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
 
4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่น   รับจ านวน 40  คน  

          4.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
    4.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 4.1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 4.1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  5  ภาคเรียน 

ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป 
    4.1.4  มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น ในวิชาที่นักเรียนเลือก 
                                4.1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    4.1.6  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
    4.1.7  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจ าวันและ
ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
    4.1.8  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่   
 4.2  หลักฐานการสมัคร 
    4.2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    4.2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือ
นักเรียน 1 แผ่น, บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว   
                        4.2.3   หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนาหรือ  
    4.2.4  ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียน ดังนี ้
     4.2.4.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  5 ภาคเรียน                
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
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     4.2.4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         
5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

    4.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน  ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว         
จ านวน  2  แผ่น 

4.3  รับสมัคร  วันท่ี  19 - 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                                                                   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

4.4  สอบคัดเลือก  วันท่ี  4  เมษายน  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสอบวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น และเวลา 13.00 - 16.30 น. สอบสัมภาษณ ์
                              4.5  ประกาศผล  วันท่ี  26  เมษายน  2564  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์                   
หน้าอาคาร 2 และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวมถ้าคะแนน
รวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาจีนหรือญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
ตามล าดับ 
                              4.6  รายงานตัว  วันท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ห้องพักครูกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ด้านทิศใต้ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ)  พร้อมรับเอกสารชุดมอบตัว 
        4.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี 2 พฤษภาคม 2564 เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม                 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ี ซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้

 4.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  5,000  บาท   
    4.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบ
คัดเลือก                    
                                     4.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 4.7.1 และข้อ 4.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     4.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

4.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
 

  5. นักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  รับจ านวน  40  คน 
  5.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    5.1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
    5.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     5.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 5 ภาคเรียน  ตั้งแต่ 
3.00 ขึ้นไป 
    5.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
    5.1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     5.1.6 มีที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลาเขา้เรียนประจ าวันและทันเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
     5.1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ่
 5.2 หลักฐานการสมัคร 
    5.2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
    5.2.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือนักเรียน 
1 แผ่น บิดา 1 แผ่น มารดา 1 แผ่น ท่ีรับรองส าเนาเรียบร้อยแล้ว 
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    5.2.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่า
ฉบับจริงพร้อมส าเนา หรือ 
    5.2.4 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า ท่ีระบุผลการเรียน ดังนี ้
     5.2.4.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  5 ภาคเรียน                
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     5.2.4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 5 ภาคเรียน  
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
     5.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว 
จ านวน 2 แผ่น 
   5.3 รับสมัคร  วันท่ี 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา มหาราชิน ี
   5.4 สอบคัดเลือก 
  วันที 4 เมษายน  2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ความถนัดทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ และสอบสัมภาษณ ์
   5.5 ประกาศผล วันท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ป้าย ประชาสัมพันธ์หน้า
อาคาร 2 และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือกจัดตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนรวม
เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาความถนัดทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
ตามล าดับ 
                            5.6  รายงานตัว  วันท่ี 28  เมษายน  2564 ณ ห้องพักกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ อาคาร 1 พร้อมรับ
เอกสารชุดมอบตัว 
         5.7  มอบตัวและช าระเงิน วันท่ี  2  พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม                 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชิน ีซึ่งมีรายละเอียด และข้อตกลงดังนี ้

 5.7.1  ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ  5,000  บาท   
  5.7.2  ค่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผล
การสอบคัดเลือก                    
                                     5.7.3  นอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 5.7.1 และข้อ 5.7.2 ผู้ปกครองยินดีจะให้การสนับสนุน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการ  กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น 
                                     5.7.4  ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงิน และเมื่อช าระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้                    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   

5.7.5  เมื่อโรงเรียนจัดให้นักเรียนสังกัดห้องเรียนแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได ้
      6 . ศึกษารายละเอียด และสอบถามข้อมูลที ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    
โทรศัพท์ 045 612868 , 089 8475216  หรือ http://www.ssk.ac.th 
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                      (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ)์ 

                             ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรสีริเิกศ 
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