
 
ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
ประเภทห้องเรียนปกติ 

----------------------------------------- 
     เพื่อให้การดำเนินการรบันักเรยีนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2564 โรงเรียน
สตรสีิรเิกศ เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคุณสมบัติการคดัเลือกและการสอบคัดเลือก 
ดังต่อไปนี ้

   1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
       1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
             1.1.1 คุณสมบัติ 

(1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า      
      หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า                       
(2)  ไม่จำกัดอาย ุ

  (3)  เป็นโสด 
  (4)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติเรยีบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรยีน 
  (5)  มทีี่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ทันร่วมกิจกรรมทีห่น้าเสาธง เวลาเข้าเรียนประจำวนัและ
       ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูรนอกเวลาเรยีน 
  (6) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะใหก้ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

              1.1.2 หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักเรยีนโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
  (2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ประกอบด้วยหน้าท่ีมีชื่อนักเรียน 1 แผ่น,               
                             บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 
                     (3)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.1:ป) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.7) 
        จากโรงเรียนเดมิว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริง) 
                              พร้อมสำเนา 

(4)  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบตัรหรือหลักฐานอืน่ๆ) ในกรณีทีส่มัคร ด้านความสามารถ 
      พิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 

           (5)  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว จำนวน  2  แผ่น 
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        1.2 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 
  1.2.1 คุณสมบัติ 
                       (1)  สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
                             หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
            (2)  ไม่จำกัดอาย ุ
            (3)  เป็นโสด 
            (4)  เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และมคีวามประพฤติเรยีบร้อย เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
            (5)  มีท่ีอยู่อาศัยซึ่งสามารถเดินทางมาโรงเรยีนได้ทันร่วมกจิกรรมที่หน้าเสาธง เวลาเข้าเรียนประจำวันและ
      ทันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
            (6) ผู้ปกครองมีความพรอ้มท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

  1.2.2 หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักเรยีนโรงเรียนสตรีสริิเกศ 
  (2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ประกอบด้วยหน้าที่มีช่ือนักเรียน 1 แผ่น,               
                             บิดา 1 แผ่น , มารดา 1 แผ่น  ที่รับรองสำเนาเรียบร้อย 
                        (3)  หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่าหรือใบรับรอง      
                             (ปพ.7) จากโรงเรยีนเดมิว่ากำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 หรือ   
                             เทียบเท่า (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 

(4)  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (เกียรติบตัรหรืออื่นๆ) ในกรณีทีส่มัคร ด้านความสามารถพิเศษ   
      (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 

  (5)  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 

2. ประกาศการรับสมัคร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  
ให้ดูรายละเอียดที ่ http://www.ssk.ac.th  

   3. กำหนดวันรับสมัคร วันคัดเลือก วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว 

        3.1 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1  รับจำนวน 396 คน รายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ร้อยละ 40 จำนวน 158 คน รับโดยวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งใช้คะแนนท่ีใช้ 
        ข้อทดสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100  

  คุณสมบัติและการพิจารณานักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
(1) ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีต่อไปนี ้

- ตำบลเมืองเหนือ 
- ตำบลเมืองใต ้
- ตำบลโพธิ์  รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 
- ตำบลหนองครก รับเฉพาะหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรสีะเกษเท่านั้น 
   ไม่หมายรวม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ที่ไปตั้งใหม่และอยู่นอกเขตเทศบาล) 
- ตำบลหญ้าปล้อง รับเฉพาะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 
- ตำบลน้ำคำ รับเฉพาะหมู่ที่ 2 หมูท่ี่ 8 และหมู่ที่  11 
- ตำบลโพนข่า รับเฉพาะหมู่ที่ 6 (ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรสีะเกษเท่านั้น)  
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(2) ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้าน ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี นับถึง
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564  และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบา้นหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยูจ่รงิ 

(3) การรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโรงเรียนสตรีสริิเกศ โรงเรยีนจะพจิารณานักเรียนทีม่ี   
คุณสมบัติตามข้อ (1), (2) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

รับสมัคร  วันท่ี 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี (พักรับประทานอาหาร  
             เวลา 12.00 - 13.00 น.)  

สอบคัดเลือก  วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบได้แก ่    
 ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ  

วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ที่มีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา 
ยางลบ ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

  ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
            ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 

มอบตัว  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 ปฐมนิเทศและมอบตัวตามลำดับ นักเรียนต้องจบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จึงจะมีสิทธ์ิ    
 มอบตัว ถ้าไมม่ามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้า
 โรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีน จะให้พ้นสภาพการ
 เป็นนักเรียน และจะไมค่ืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรยีนจัดห้องเรียนให้แล้ว  
 ไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได้ 

3.1.2 รับนักเรียนทั่วไป   จำนวน  238  คน โดยใช้คะแนนท่ีใช้ข้อทดสอบของโรงเรยีน ร้อยละ 100     
         รับสมัคร  วันท่ี 24 – 28  เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ซึ่งจะพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

60 พรรษา มหาราชินี   

สอบคัดเลือก  วันท่ี 1  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย   
  (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

และภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรยีมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบไปด้วย      
เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ ในกรณีที่มีคะแนนคัดเลือก
เท่ากัน จะพิจารณาผูส้อบคัดเลือกได้คะแนนคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย        
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
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   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี 5  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.                           
                                                 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

มอบตัว  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น.รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 ปฐมนิเทศ และมอบตัวตามลำดับนักเรียนต้องจบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จึงจะมีสิทธ์ิ   
 มอบตัว ถ้าไมม่ามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้ว
 ถ้าโรงเรยีนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพ
 การเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรียนจัดห้องเรียนให้
 แล้วไมส่ามารถปรับเปลีย่นห้องเรยีนได้ 

***3.1.3 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬาหรือศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
จำนวนรวมทั้งสิ้น  24  คน  รับจากนักเรียนทั่วไป ดังนี ้

(1) บาสเกตบอล   
(2) วอลเลย์บอล 
(3) ตะกร้อ 
(4) มวยสากลสมัครเล่น  
(5) ฟุตซอล 
(6) ทัศนศิลป์ รับเฉพาะวาดภาพระบายสี วาดภาพลายเส้น 
(7) ดนตรี รับเฉพาะขับร้อง ดนตรไีทย ดนตรีสากล ดุรยิางค ์
(8) ดนตรีพื้นเมือง รับเฉพาะ แคน พิณ โหวด โปงลาง ซออีสาน กลองหาง นักร้องลูกทุ่ง-หมอลำ 
(9) คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์

            คุณสมบัติของผู้สมัคร       
1. นักเรียนท่ีสมัครความสามารถพิเศษประเภทกีฬา ตามข้อ (1), (2), (3), (4),(5) มี 

เกียรติบตัรทีผ่่านการแข่งขันระดับเขตหรือจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ             
(ถ้ามี) มาแนบประกอบหลักฐานการรับสมัครโดยในวันสมัครให้แนบสำเนาเกยีรตบิัตร และ
นำฉบับจริงมาให้ตรวจสอบในวันคดัเลือก  

2.  นักเรียนท่ีสมัครความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี ตามข้อ (6) , (7) , (8) 
   นักเรียนต้องเตรยีมอุปกรณ์ในการคัดเลือกมาเอง 
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   3. คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (9) จะต้องมีเกียรติบัตรที่ผ่านการแขง่ขันระดับเขต 
          หรือระดับจังหวัดหรือประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นเกียรติบัตรการแข่งขันระดับใดระดบัหนึ่ง 
          ก็ได้มาแนบ ประกอบหลกัฐานการรับสมัครด้วย ให้แนบสำเนาเกียรติบัตรในวันสมัคร  
          และนำฉบับจริงมาให้ตรวจสอบในวันคัดเลือก 

4. นักเรียนท่ีไดร้ับคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกประเภทและสมัครสอบจัดห้อง  
   จะต้องทำสัญญาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่คดัเลือกไดต้ลอดระยะเวลา 3 ปี และจะได้ยกเว้น  
   ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2,250 บาท ในภาคเรียนแรก และจะต้องรักษาผลการเรียน 
   ในภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 จึงจะไดย้กเว้นในภาคเรียนถดัไป 

รับสมัคร  วันท่ี 24 – 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ซึ่งพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ   
60 พรรษา มหาราชิน ี

                         คัดเลือก  วันท่ี  29  เมษายน  2564 รายงานตัวคัดเลือก เวลา 09.00 น.                 
                               และทดสอบความสามารถจนเสร็จ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสดุ 

   ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
                              ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ห้อง 311 และ http://www.ssk.ac.th 

สอบวัดความรู้  นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษต้องมาสอบวัดความรู้  ในวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย (มีข้อสอบอัตนัย
ด้วย) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ 
ถ้าไม่มาสอบวัดความรู้ตามวัน เวลา ที่ กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ ให้นักเรียนเตรยีมดินสอ 
2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรยีนจะ
ตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี 

วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด คะแนนเต็ม 
แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio)  
 
 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน และการขับร้อง 

มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ไทย ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ         
ลำดับท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือ
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรียน  
จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากล
หรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน และการขับร้อง 

100 

สอบสัมภาษณ์
ทางด้านดนตรี 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน และขับร้อง 

เนื้อหาตามสาขาวิชาดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน  
และขับร้อง 

- ทดสอบปฏิบัติ ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน และขับร้อง 

สอบปฏิบัติเครื่องมืออย่างน้อย 1 เครื่องมือ และการขับร้อง 
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มอบตัว  วันท่ี  8  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 09.00 น. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                                           
 ปฐมนิเทศ และมอบตัวตามลำดับนักเรียนต้องจบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จึงจะมีสิทธ์ิ
 มอบตัว ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อมอบตัวแล้ว 
 ถ้าโรงเรยีนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพ
 การเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรยีนจัดห้องเรยีนให้แล้ว  

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได้ 

                   *** 3.1.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จำนวน  8  คน  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผูบ้ริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจดัตั้งโรงเรยีนซึ่งม ี
     เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)                                     
     ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562  
(2) นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
(3) นกัเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ 

                                                    เป็นพิเศษ 
(4) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคคลากรโรงเรียนสตรีสริิเกศ      

รับสมัคร  วันท่ี 24 – 28 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ                     

ซึ่งจะพักประทานอาหาร เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลมิพระเกียรติ  

60 พรรษา มหาราชินี   

สอบคัดเลือก  วันท่ี 1  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย   
  (มีข้อสอบอัตนัยด้วย) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

และภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรยีมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบไปด้วย      
เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ ในกรณีที่มีคะแนนคัดเลือก
เท่ากัน จะพิจารณาผูส้อบคัดเลือกได้คะแนนคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย        
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 

   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  5  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.                           
                                                 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชิน ี

มอบตัว  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น.รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 ปฐมนิเทศ และมอบตัวตามลำดับนักเรียนต้องจบช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 จึงจะมีสิทธ์ิ   
 มอบตัว ถ้าไมม่ามอบตัวตามวัน เวลา ท่ีกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้ว 

ถ้าโรงเรยีนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพ
 การเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรียนจัดห้องเรียนให้
 แล้วไมส่ามารถปรับเปลีย่นห้องเรยีนได้ 
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ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 
1. ค่าสอนคอมพิวเตอร ์     500  บาท 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศภาษาที่ 2 (จีน,ญี่ปุ่น,เวียดนาม,ลาว) 400  บาท 
3. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   300  บาท 
4. ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ   400  บาท 
5. ค่าจ้างสาธารณูปโภคห้องเรียนปรบัอากาศ   300  บาท 
6. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา   350  บาท 
7. เงินอ่ืนๆ (ค่าประกันชีวิต,ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าบำรุงสมาคมฯ, 

ค่าหุ้นสหกรณ์,คา่กระเป๋า     900  บาท 
  รวมทั้งสิ้น            3,150  บาท 

3.2  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  รับจำนวน 440 คน  โดยใช้คะแนนท่ีใช้ข้อทดสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100                            
                                   ซึ่งประกอบด้วย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา                     
             ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และใช้คะแนน 
          1.  โครงสร้างที่ 1 เน้นวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ รับจำนวน 220 คน รวมนักเรยีนที่สมัคร 
                                         ความสามารถพิเศษดา้นคอมพิวเตอร์  
          2.  โครงสร้างที่ 2 รับจำนวน 220 คน เลือกวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งสามารถ 
                                        ออกแบบแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยมรีายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกตามความถนดั  
                      2.1  ในโครงสร้างที่ 2 รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือ ศิลปะ  

      ดนตรี  จำนวน 24 คน ตามรายละเอียดในข้อ 3.2.3 
2.2  นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสตรสีิรเิกศ ท่ีจะเลือกเรียนใน 
      จำนวน  4  คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

                                                 (1) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้ง 
                                                                    โรงเรียนซึง่มีเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)   
                                                                    ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562  

                (2) นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
                (3) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผูเ้สียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้ 
                     รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 
                (4) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคคลากรโรงเรียนสตรสีิรเิกศ      
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 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
              3.2.1  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม 
                    แจ้งความประสงค์เรียนต่อ ม.4  วันท่ี 1 – 10 กุมภาพันธ์  2564  
                    คุณสมบัติของนกัเรียนชัน้ ม.3 จากโรงเรียนเดิม  
                     1. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
                    2. มีความประพฤตเิรียบร้อยปฏิบตัิตามระเบยีบของโรงเรยีนและมศีักยภาพที่เหมาะสม 
                        ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิม ทีม่ีสิทธ์ิสมัครเรียนช้ัน ม.4  วันท่ี 8 มีนาคม 2564  
  ให้นักเรียนดำเนินการ ดังน้ี 
   1. สมัครสอบวัดความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ดังนี ้
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 – 3/5  วันท่ี  26 เมษายน 2564 
    - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 – 3/11 วันท่ี 27 เมษายน 2564 

2. นำหลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ปพ.1:บ) เทียบเท่า (ฉบับจริง)  
    พร้อมสำเนา มายื่นในวันสมัครสอบ 
3. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 

                       สอบวัดความรู้  วันท่ี  2  พฤษภาคม  2564  

 - เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ซึ่งทุกโครงสร้างใช้ข้อทดสอบทางวิชาการที่โรงเรยีน
ดำเนินการจัดทำ ร้อยละ 100   ให้นักเรียนเตรยีมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ 
ไปด้วยเพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
          - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสมัภาษณ์เฉพาะนักเรียนที่เรียนหรือจบช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่น และนักเรยีนโรงเรียนสตรีสริิเกศทีไ่ม่ได้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อโรงเรยีน
โรงเรียนสตรีสริิเกศ (ประเภทนักเรียนเดมิ) นักเรียนท่ีขาดสอบสัมภาษณ์โรงเรียนจะไม่รับพิจารณา 
ในการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

นักเรียนที่สมัครเรียนโครงสร้างที่ 1 โรงเรียนเรียงลำดับตามคะแนนสอบตามจำนวนรับของโครงสร้าง     
หากลำดับคะแนนการสอบของนกัเรียนเกินจำนวนของโครงสร้างที่ 1 โรงเรียนจะจัดให้นักเรียน               
เรียนในโครงสร้างที่ 2   

            ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564  ที่ป้ายประชาสมัพันธ์ หน้าอาคาร 2                                 
   และ http://www.ssk.ac.th  รายละเอยีดดังนี ้

- เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบไดโ้ครงสร้างที่ 1 การจัดลำดับผลการคดัเลือกจัดตาม
คะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากันพิจารณาคะแนนข้อสอบในชุดที่ 1 ตามด้วยข้อสอบชุดที่ 2 ตามลำดบั
นักเรียนท่ีสอบไดโ้ครงสร้างที่ 2 การจัดลำดับผลการคัดเลือกจดัตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน 
พิจารณาคะแนนวิชาคณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ  ให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคาร                     
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 
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- เวลา 08.30 - 09.30 น. นักเรียนท่ีสอบได้ โครงสร้างที่ 2 การจัดลำดับผลการคัดเลือกจดัตาม
คะแนนรวมทุกรายวิชา ให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเกศสริ ิ

- เวลา 10.45 - 12.00 น. นักเรียนท่ีสอบไดโ้ครงสร้างที่ 2 รับฟังการชี้แจงการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม                                  
แล้วให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติมให้เสรจ็ 

                        มอบตัว  วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
   ปฐมนิเทศและมอบตัวตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิม์อบตัว ต้องจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3
   จึงจะมีสิทธ์ิมอบตัว  ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้ว                  
   ถ้าโรงเรยีนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนจะให้พ้นสภาพการเป็น 
   นักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรียนจดัหอ้งเรียนให้แล้วไม่สามารถ
   ปรับเปลีย่นห้องเรียนได ้

             3.2.2 นักเรียนที่จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม  
  ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 3.2.1    
   รับสมัคร วันท่ี  24 – 28  เมษายน 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยดุราชการ  

 ซึ่งจะพักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 
 60 พรรษา มหาราชินี   

   สอบคัดเลือก   วันท่ี 2  พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
- เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  ซึ่งทุกโครงสร้างใช้ข้อทดสอบทางวิชาการที่โรงเรยีน
ดำเนินการจัดทำ ร้อยละ 100  ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ 
ไปด้วยเพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
          - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสมัภาษณ์เฉพาะนักเรียนที่เรียนหรือจบช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและนักเรยีนโรงเรียนสตรีสริิเกศท่ีมศีักยภาพที่ไม่เหมาะสม  
นักเรียนท่ีขาดสอบสมัภาษณ์โรงเรยีนจะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี 6  พฤษภาคม 2564  ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 2                                 
               และ http://www.ssk.ac.th  รายละเอียดดังนี้ 

- เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบไดโ้ครงสร้างที่ 1 การจัดลำดับผลการคดัเลือกจัดตาม
คะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากันพิจารณาคะแนนข้อสอบในชุดที่ 1 ตามด้วยข้อสอบชุดที่ 2 ตามลำดบั
นักเรียนท่ีสอบไดโ้ครงสร้างที่ 2 การจัดลำดับผลการคัดเลือกจดัตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน 
พิจารณาคะแนนวิชาคณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ  ให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคาร                     
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี 

- เวลา 08.30 - 09.30 น. นักเรียนที่สอบได้ โครงสร้างที่ 2 การจัดลำดับผลการคัดเลือกจดัตาม
คะแนนรวมทุกรายวิชา ให้รายงานตัว ณ ห้องประชุมเกศสริ ิ

- เวลา 10.45 - 12.00 น. นักเรียนที่สอบไดโ้ครงสร้างที่ 2 รับฟังการชี้แจงการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม                                  
แล้วให้นักเรียนเลือกวิชาเพิ่มเติมให้เสรจ็ 
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 มอบตัว  วันท่ี 9  พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
                               ปฐมนิเทศและมอบตัวตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่มสีิทธ์ิ มอบตัว ต้องจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

จึงจะมีสิทธ์ิมอบตัว ถ้าไมม่ามอบตวัตามวัน เวลา ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้ว 
ถ้าโรงเรยีน ตรวจสอบพบว่านักเรยีนไม่จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน และจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรียนจัดห้องเรียนให้แล้ว 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียนได้ 

            3.2.3 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬาหรือศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์  

   รับจำนวน 24 คน   โดยจัดให้เรียนในโครงสร้างที่ 2  รับจากนักเรียนท่ัวไป                       
   (1) บาสเกตบอล 

(2) วอลเลย์บอล 
   (3) ตะกร้อ 
  (4) มวยสากลสมัครเล่น 
  (5) ฟุตซอล 

(6) ทัศนศิลป์  รับเฉพาะวาดภาพระบายสี วาดภาพลายเส้น 
    (7) ดนตรี รับเฉพาะขับร้อง ดนตรไีทย ดนตรีสากล ดุรยิางค ์

(8) ดนตรีพื้นเมือง รับเฉพาะ แคน พิณ โหวด โปงลาง ซออีสาน กลองหาง นักร้องลูกทุ่ง-หมอลำ 
(9) คอมพิวเตอร์ 

    คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  1. นักเรียนท่ีสมัครความสามารถพิเศษประเภทกีฬา ตามข้อ (1), (2), (3), (4) และคอมพิวเตอร์  
                            ตามข้อ (8) จะต้องมีเกียรติบัตรที่ผ่านการแขง่ขันระดับเขตหรือระดับจังหวัดหรอืประเทศ  
                            ซึ่งอาจจะเป็นเกียรติบตัรการแข่งขันระดบัใดระดับหนึ่งก็ได้มาแนบประกอบหลกัฐานการ 
                            รับสมัครดว้ย ให้แนบสำเนาเกยีรตบิัตรในวันสมัคร และนำฉบับจริงมาใหต้รวจสอบในวันคัดเลือก 

 

วิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่สมัครความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตร ี 

วิธีการสอบ ประเภท รายละเอียด คะแนนเต็ม 
แฟ้มสะสม

ผลงาน 
(Portfolio) 

 
 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน และการขับร้อง 

มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย 
ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับท่ี 1 
หรือ 2 หรือ 3 ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับภาค  
ระดับเขต ระดับโรงเรียน จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 
หรือเครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน และขับร้อง 

100 

สอบสัมภาษณ์
ทางด้านดนตรี 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย และดนตรี

พื้นบ้านอีสาน และขับร้อง 

เนื้อหาตามสาขาวิชาดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน และ
การขับร้อง 

 

- ทดสอบ
ปฏิบัติ 

ประเภทดนตรีสากล 
ดนตรีไทย และดนตรี

พื้นบ้านอีสาน และขับร้อง 

สอบปฏิบัติเครื่องมืออย่างน้อย 1 เครื่องมือและการขับร้อง 
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                                       2. นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษดา้นศิลปะ ดนตรี นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกมา 
 3. นักเรียนที่มีความสามารถด้านกฬีา ศิลปะ และดนตรี  จะจดัให้นกัเรียนเรียนในโครงสร้างที่ 2 
 4. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จะจัดให้นักเรียนเรียนในโครงสร้างที่ 1 

 5. นักเรียนท่ีไดร้ับคัดเลือกความสามารถพิเศษทุกประเภทและสมัครสอบจัดห้อง จะต้องทำสัญญา           
ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีคัดเลือกได้ตลอดระยะเวลา 3 ปี และจะไดย้กเว้นค่าบำรุงการศึกษาจำนวน 2,250 บาท ในภาคเรียนแรก 
และจะต้องรักษาผลการเรียนในภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 จึงจะได้ยกเว้นในภาคเรยีนถัดไป 
                        รับสมัคร  วันที่ 24 – 27 เมษายน มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

                         ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี   
                         (พักรับประทานอาหาร เวลา 12.00 - 13.00 น.) 

                        คัดเลือก  วันที่ 29  เมษายน 2564 รายงานตัวคัดเลือก เวลา 09.00 น. และทดสอบความสามารถจนเสรจ็  
                         ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสดุ 
   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี 30 เมษายน 2564  เวลา 09.00 - 16.30 น.  
   ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ห้อง 311 และ http://www.ssk.ac.th 

 

สอบวัดความรู้  นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบวัดความรู้ ในวันท่ี  2  พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 - 12.00 น. วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มาสอบวัดความรู้ ตามวันเวลาที่กำหนดนีถ้ือว่าสละสิทธิ ์ 
ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B (ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน) ปากกา ยางลบ ไปด้วย  
เพราะการตรวจข้อสอบโรงเรียนจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

มอบตัว  วันท่ี  9  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   
  ปฐมนิเทศและมอบตัวตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่มสีิทธ์ิมอบตัว ต้องจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงจะมี
  สิทธ์ิมอบตัวถ้าไม่มามอบตัว  ตาม วัน เวลาที่กำหนดนี้ ถือว่าสละสทิธ์ิ และเมื่อมอบตัวแล้วถ้า
  โรงเรียนตรวจสอบพบว่านักเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจะให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
  และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อโรงเรียนจัดห้องเรียนใหแ้ล้วไมส่ามารถปรับเปลีย่น
  ห้องเรียนได ้

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โครงสร้างที ่1 โครงสร้างที่ 2 
1. ค่าสอนคอมพิวเตอร ์     500  บาท 
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศภาษาที่ 2 (จีน,ญี่ปุ่น,เวียดนาม,ลาว) 400  บาท 
3. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   300  บาท 
4. ค่าจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ   400  บาท 
5. ค่าจ้างสาธารณูปโภคห้องเรียนปรบัอากาศ   300  บาท 
6. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา   350  บาท 
7. เงินอ่ืนๆ (ค่าประกันชีวิต,ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าบำรุงสมาคมฯ, 

ค่าหุ้นสหกรณ์,คา่กระเป๋า     900  บาท 
  รวมทั้งสิ้น            3,150  บาท 
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   4. หลักฐานและคุณสมบัติการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. มอบตัวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. มอบตัวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ต้องจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
3. ชุดมอบตัวที่กรอกข้อมูลและตดิรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว  
4. สำเนา ปพ.1:ป (ช้ัน ม.1) / สำเนา ปพ.1:บ (ช้ัน ม.4)  พร้อมฉบับจริง โรงเรยีนจะเก็บไว้เฉพาะฉบับสำเนาเท่าน้ัน 
5. สำเนาทะเบยีนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา พร้อมฉบับจรงิ โรงเรียนจะเก็บไวเ้ฉพาะฉบับสำเนา 
6. สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้อง ทุกแผ่น 
7. นักเรียนไมม่ามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 
8. เมื่อโรงเรยีนระบหุ้องเรียนแล้วนักเรียนไม่สามารถปรับย้ายห้องเรยีนได้ 

    5. สอบถามข้อมูลที่  โรงเรียนสตรสีิรเิกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    
                              โทรศัพท์ 045-612868,  089-8475216 หรือศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมทีเ่วบ็ไซต์ http://www.ssk.ac.th 

    6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
        6.1 ศึกษาประกาศโรงเรียนสตรสีริิเกศ เรื่อง การรับนักเรยีนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     

     และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
        6.2 กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์และบันทึกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th        
       ในโปรแกรม  Freshypro  
        6.3 เตรียมเอกสารและหลักฐาน แล้วไปสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หรือช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4  
       ตามปฏิทินการรับสมัคร ที่โรงเรียนสตรสีิรเิกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยตนเอง 
   6.4 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุกประเภทจะสมบรูณ์เมื่อนักเรียนได้รับบัตรผู้สมัครเข้า 
                            ศึกษาต่อและมีตราโรงเรียนสตรีสิริเกศประทับแล้วเท่านั้น 

                                                ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 

 

                                    
    
                                                                               (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ)์ 

                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิรเิกศ 

  


