
    
                                                                            

 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2565 

----------------------------------------- 
   ด้วยโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง ได้แก่ 
1. ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  

เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP)   
2. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English Program : MEP)   
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) 
4. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลย ี

(Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร  จึงก ำหนดรำยละเอียดกำรรับสมัคร  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ 

หรือก ำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
 1.2  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ของโครงกำรห้องเรียนพิเศษ  ดังนี้ 
 

ผลการเรียน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

EP MEP วคทส. ESMT 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (ป.4 – 5 ) 2.75 2.75 3.00 3.00 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำภำษำอังกฤษ  (ป.4 – 5 ) 
(ไม่รวมภำษำต่ำงประเทศที่ 2) 

2.75 2.75 - - 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำวิทยำศำสตร์  (ป.4 – 5 ) - - 3.00 3.00 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยรำยวิชำคณิตศำสตร์  (ป.4 – 5 ) - - 3.00 3.00 

  
หมายเหตุ : หำกคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของโครงกำรจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 

1.3 มีควำมตั้งใจเข้ำศึกษำในหลักสูตรโครงกำรห้องเรียนพิเศษ และผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้ 
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยขณะที่ศึกษำอยู่ในโรงเรียน 

1.4 สำมำรถปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรำยละเอียดตำมโครงกำรห้องเรียน 
พิเศษ EP  ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MEP  ห้องเรียนพิเศษ วคทส. และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
ESMT  
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2.  หลักฐานการสมัคร 
 2.1  ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว 
 2.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ มำรดำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง อย่ำงละ 1 ฉบับ   
 2.3  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือระเบียน
แสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่มีผลกำรเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
จำกโรงเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ฉบับจริง  
 

3.  รายละเอียดการรับสมัคร 
     3.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครแบบออนไลน์  
 3.1.1  ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  

เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP)  และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English 
Program : MEP)  สมัครที่อำคำร 8  ชั้น 6 ห้องคอมพิวเตอร์ หรือสมัครแบบออนไลน์ที่  
URL : https://shorturl.at/uBLW5 หรือ QR Code 

3.1.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  
และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลย ี
(Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) สมัครที่ ห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
อำคำร 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือสมัครแบบออนไลน์ที่ URL : https://shorturl.at/uBLW5     หรือ QR Code 

หมายเหตุ กรณีสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ ให้ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ส่งทำงไปรษณีย์  
             จ่ำหน้ำซองส่งถึง  879 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถนนปลัดมณฑล ต ำบลเมืองใต้ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  
             จังหวัดศรีสะเกษ 33000  (วงเล็บมุมซองระบุชื่อห้องเรียนที่สมัคร) โดยยึดตราไปรษณีย์วันสมัครสอบ 
            วันสุดท้าย 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นส าคัญ   
 

     3.2 ประเภทกำรคัดเลือกในใบสมัคร แบ่งเป็น ดังนี้ 
 3.2.1  ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP) และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียน
พิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English Program : MEP) หำกคุณสมบัติของผู้สมัครตรงตำมเกณฑ์และมีผลคะแนน 
จะมีรำยชื่อขึ้นบัญชีในทุกโครงกำรห้องเรียนพิเศษในกลุ่มนี้    

3.2.2 ห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (วคทส.) และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT)  หำกคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ตรงตำมเกณฑ์และมีผลคะแนน จะมีรำยชื่อขึ้นบัญชีในทุกโครงกำรห้องเรียนพิเศษในกลุ่มนี้ 

https://shorturl.at/uBLW5
https://shorturl.at/uBLW5
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  3.3 ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ  www.ssk.ac.th   
ภำยในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565  หำกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร หมำยเลขโทรศัพท์  
045 612868 , 089 8475216   ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565  

     3.4  นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ น ำบัตรบัตรประชำชนของนักเรียนมำในวันสอบ เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนในกำร 
เข้ำสอบ  

     3.5  นักเรียนต้องสอบทุกรำยวิชำที่ก ำหนด คะแนนสอบแต่ละวิชำมีผลต่อกำรคิดน้ ำหนักคะแนน 
ของแต่ละโครงกำรห้องเรียนพิเศษ และเพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำเลือกโครงกำรห้องเรียนพิเศษแต่ละโครงกำรได้ 
 

4.  การสอบคัดเลือก 
     4.1 ห้องเรียนพิเศษ วคทส. และ ESMT  
 

วันที่ เวลาสอบ วิชาที่สอบ 

วันที่ 6 มีนำคม 2565 
09.00 – 11.00 น. คณิตศำสตร์ 
13.00 – 15.00 น. วิทยำศำสตร์ 

 

     4.2 ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP  
 

วันที่ เวลาสอบ วิชาที่สอบ 

วันที่ 6 มีนำคม 2565 

09.00 – 11.00 น. ภำษำอังกฤษ 

13.00 น. เป็นต้นไป 
สัมภำษณ์ทักษะกำรฟัง กำรพูด  
กำรเขียน และกำรอ่ำนออกเสียง
ภำษำอังกฤษ 

 
5.  การประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการตามล าดับคะแนน 
 ประกำศผลคะแนนและรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

ทุกโครงกำร ภำยในวันที่ 12 มีนำคม 2565  ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ อำคำร 2 และเว็บไซต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
www.ssk.ac.th  

5.1 ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  
เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP) และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English 
Program : MEP) ประมวลผลคะแนนสอบตำมเกณฑ์ของโครงกำรที่ก ำหนด และประกำศรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำสอบ
ทุกคนโดยเรียงตำมล ำดับคะแนนสอบ รวมกันทั้งสองโครงกำร 

5.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) และห้องเรียน 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science 
Mathematics and Technology : ESMT)  ประมวลผลคะแนนสอบตำมเกณฑ์ของโครงกำรที่ก ำหนด  
และประกำศรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำสอบทุกคนโดยเรียงตำมล ำดับคะแนนสอบรวมกันทั้งสองโครงกำร 

5.3 นักเรียนที่มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือกเข้ำโครงกำร เลือกยืนยันสิทธิ์รำยงำนตัวในโครงกำรที่ตนเอง 
สอบผ่ำน 

5.4 หำกมีผู้สละสิทธิ์ จะเรียกบัญชีนักเรียนล ำดับส ำรองตำมล ำดับ จนกว่ำจะเต็มแผนกำรรับนักเรียน 
ของแต่ละโครงกำร 
  

http://www.ssk.ac.th/
http://www.ssk.ac.th/
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6.  การรายงานตัว การมอบตัว และการจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
 นักเรียนที่มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก รำยงำนตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มีนำคม 2565  

เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.  ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 6.1 ใบมอบตัวของโรงเรียนสตรีสิริเกศ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว  
และแนบหลักฐำนประกอบเพ่ือยื่นต่อทำงโรงเรียน  ดังนี้ 
  6.1.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนำด 1.5 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)  
จ ำนวน 2 รูป (ส ำหรับติดในใบมอบตัว 1 รูป) 
  6.1.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ รับรองส ำเนำถูกต้อง อย่ำงละ 1 ฉบับ 
  6.1.3 กรณีส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ใช้ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ รับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
  6.1.4 กรณียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ณ วันมอบตัว ใช้ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่มีผลกำร
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำกโรงเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ รับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
  ภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว น ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่แสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ รับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ ยื่น ณ ห้อง ส ำนักงำน 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ภำยในวันที่ 8 เมษำยน 2565 

6.2 ไม่อนุญำตให้ผ่อนผันกำรช ำระเงิน และเม่ือช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว ภำยหลัง 
ต้องกำรย้ำยหรือลำออกไปศึกษำสถำนศึกษำแห่งใหม่ โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

6.3 เมื่อมอบตัว และช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำรเรียบร้อยแล้ว ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยน 
โครงกำรได้ 
  

7.  ค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการห้องเรียนพิเศษ  ดังนี้ 
 7.1 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ 
 

ประเภทโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ห้องเรียนพิเศษ EP 30,000  บำท 30,000  บำท 
2. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MEP 17,500  บำท 17,500  บำท 
3. ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 10,000  บำท 10,000  บำท 
4. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ESMT 10,000  บำท 10,000  บำท 

 

 7.2 ค่ำระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบในวัน 
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก        
 7.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนปรับพ้ืนฐำน ตำมโครงกำรของโรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 21 มีนำคม –  
8 เมษำยน 2565  ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบในวันประกำศผลกำรสอบคัดเลือก        
 7.4 นอกจำกค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 7.1 ข้อ 7.2 และข้อ 7.3 ผู้ปกครองยินดีจะให้กำรสนับสนุน 
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพของนักเรียน  
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8.  แผนการรับนักเรียน 

8.1 ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP)  จ ำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน และเป็นนักเรียน 
ที่มีผลคะแนนสอบ รอ้ยละ 65 ขึ้นไป 

8.2 ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English Program : MEP)  
จ ำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน และเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบน้อยกว่ำร้อยละ 65  

8.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  
จ ำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน 

8.4 ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลย ี
(Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT) จ ำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน 
 

 9.  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการขึ้นบัญชีนักเรียนล าดับส ารอง 
  9.1 ประกำศบัญชีนักเรียนล ำดับส ำรองต่อท้ำยบัญชีนักเรียนที่มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก เรียงล ำดับ 
 จำกผู้ที่มีคะแนนมำกที่สุดไปหำผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดโดยค ำนวณตำมน้ ำหนักคะแนนของห้องเรียนนั้น 

  9.2 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ จะเรียกบัญชีนักเรียนล ำดับส ำรองตำมล ำดับ นักเรียนล ำดับส ำรองที่ถูกเรียก 
จึงจะมีสิทธิ์ยืนยันกำรรำยงำนตัวในโครงกำรห้องเรียนพิเศษที่เรียก 
 

 10.  การพิจารณาคะแนน 
  10.1 พิจำรณำน้ ำหนักคะแนน  ดังนี้ 
 

ประเภทโครงการ 
น้ าหนักคะแนน (ร้อยละ) 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ความรู้

ภาษาอังกฤษ 
การอ่าน 
ออกเสียง 

สัมภาษณ์ 

1. ห้องเรียนพิเศษ EP - - 80 10 10 
2. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ    
    MEP 

- - 80 10 10 

3. ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 50 50 - - - 
4. ห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ    
    ESMT 

50 50 - - - 
 

10.2  จัดเรียงคะแนนตำมน้ ำหนักคะแนนของแต่ละประเภทโครงกำร ดังนี้ 
10.2.1 ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  

เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP)  และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English 
Program : MEP) ประมวลผลคะแนนและเรียงล ำดับคะแนนรวมกันทั้งสองโครงกำร ดังนี้ 
 10.2.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  
และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent 
Science Mathematics and Technology : ESMT) ประมวลผลคะแนนและเรียงล ำดับคะแนนรวมกัน 
ทั้งสองโครงกำร 
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 10.3 กรณีนักเรียนคะแนนเท่ำกัน จะพิจำรณำดังนี้ 
10.3.1 ห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  

เป็นภำษำอังกฤษ  (English Program : EP)  และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ (Mini English 
Program : MEP) จะพิจำรณำคะแนนสอบสัมภำษณ์  หำกคะแนนยังเท่ำกันจะพิจำรณำคะแนนกำรอ่ำนออกเสียง 
 10.3.2 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.)  
และห้องเรียนโครงกำรห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent 
Science Mathematics and Technology : ESMT) ถ้ำคะแนนรวมเท่ำกัน จะพิจำรณำคะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์  ตำมล ำดับ  หำกคะแนนยังเท่ำกันจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยจำก ปพ.1  
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ 
 10.4 ผลกำรพิจำรณำกำรรับนักเรียนของคณะกรรมกำรรับนักเรียนให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

     11. ศึกษารายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 612868 , 089 8475216  หรือ http://www.ssk.ac.th 
 

ประกำศ ณ วันที่  10  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565      

                         (นำยภูมิภัทร  มำลี) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

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

