
                                                                            
ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 

----------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4                                      
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2565  โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 5 โครงกำร ได้แก่ 
 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  รับจ ำนวน 30 คน 
 2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์)  รับจ ำนวน 30 คน 
 3. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นภำษำอังกฤษ) รับจ ำนวน 30 คน 
 4. ห้องเรียนพิเศษ ภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น รับจ ำนวน 40 คน 
 5. ห้องเรียนพิเศษ นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์ รับจ ำนวน 40 คน 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565  โรงเรียนสตรีสิริเกศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร จงึก ำหนดรำยละเอียดกำรรับสมัคร  ดังนี้ 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
           1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ              

หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 
       1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ของโครงกำรห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

ห้องเรียนพิเศษ 
                    ผลการเรียน SMTE 

MEP 
(เน้นวิทยาศาสตร์- 

คณิตศาสตร์) 

MEP 
(เน้นภาษาอังกฤษ) 

จีน-ญี่ปุ่น นิติ-รัฐ 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 2.75 2.75 2.75 3.00 

ผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ 2.75 2.75 - - - 

ผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ 2.75 2.75 - - - 

ผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ - 2.75 2.75 2.75 - 

ผลกำรเรียนภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น - - - 
มีควำมรู้พื้นฐำน
ภำษำจีน หรือ
ภำษำญี่ปุ่น 

- 

ผลกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำฯ - - - - 3.00 

หมายเหตุ  หำกคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของห้องเรียนพิเศษจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 
                  1.3 มีควำมตั้งใจเข้ำศึกษำในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และผู้ปกครองมีควำมพร้อม ที่จะให้               
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยขณะที่ศึกษำอยู่ในโรงเรียน 
          1.4 มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และ
รำยละเอียดตำมหลักสูตรโครงกำรห้องเรียนพิเศษ SMTE ห้องเรียนพิเศษ MEP (เน้นวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) 
ห้องเรียนพิเศษ MEP (เน้นภำษำอังกฤษ) ห้องเรียนพิเศษ ภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น และห้องเรียนพิเศษ                   
นิติศำสตร-์รัฐศำสตร์ 
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 2. หลักฐานการสมัคร 

        2.1 ดำวโหลดใบสมัครที่เว็บไซด์ www.ssk.ac.th  ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
          2.2 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ ประกอบด้วยหน้ำที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น 
บิดำ 1 แผ่น, มำรดำ 1 แผ่น ที่รับรองส ำเนำเรียบร้อยแล้ว   
                   2.3 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่ำฉบับจริง
พร้อมส ำเนำหรือ  
          2.4 ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำกโรงเรียนเดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ปีกำรศึกษำ 2564  หรือเทียบเท่ำที่ระบุผลกำรเรียน 5 ภำคเรียน 

        2.5 รูปถ่ำยหน้ำตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 แผ่น 
 3. การรับสมัคร  รบัสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์  2565  สถานที่รับสมัคร 
  3.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  สมัครที่อำคำร 4  
ชั้น 1 ห้อง 411 หรือสมัครผ่ำน https://forms.gle/wdf4nR4sWbFQ85Fd9 หรือ QR Code 
 
 
 
  
           3.2 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์                                  
และเน้นภำษำอังกฤษ) สมัครที่อำคำร 8  ชั้น 6 ห้องคอมพิวเตอร์ หรือสมัครผ่ำน URL : https://shorturl.at/lvwyD    

หรือ QR Code 

 
          3.3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น สมัครที่อำคำร 8 ชั้น 6 ห้อง 868  
หรือสมัครผ่ำนhttps://forms.gle/DpQRbb6CtuXGgWu86  หรือ QR Code 

 
3.5 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์ สมัครที่อำคำร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมชมพู-ขำว 
หรือสมัครผ่ำน https://forms.gle/oHiTcM52cTLz4Exi8 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   

 

http://www.ssk.ac.th/
https://forms.gle/wdf4nR4sWbFQ85Fd9
https://shorturl.at/lvwyD
https://forms.gle/DpQRbb6CtuXGgWu86
https://forms.gle/oHiTcM52cTLz4Exi8
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4. การสอบคัดเลือก 
              ห้องเรียนพิเศษ SMTE , MEP (เน้นวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ และเน้นภำษำอังกฤษ)                      
ภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น , นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์ 

วันที่สอบ 
วันที่ 7 มีนาคม 2565 

เวลาที่สอบ 
 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

SMTE 09.00 – 11.00 น. คณิตศำสตร์ ถ้ำคะแนนรวมเทำ่กันจะพจิำรณำคะแนน
วิทยำศำสตร์และคณิตสตร์ ตำมล ำดับ 13.00 – 15.00 น. วิทยำศำสตร์ 

MEP 
(เน้นวิทยำศำสตร์-

คณิตศำสตร์) 

09.00 – 12.00 น.  ภำษำอังกฤษ ถ้ำคะแนนรวมเทำ่กันจะพจิำรณำคะแนน
ภำษำอังกฤษ , วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
ตำมล ำดับ 

วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 

13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์กำร
ฟัง-พูดภำษำอังกฤษ 

MEP 
(เน้นภำษำอังกฤษ) 

09.00 – 12.00 น. ภำษำอังกฤษ 
- 13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์กำร

ฟัง-พูดภำษำอังกฤษ 
ภำษำจีน – ภำษำญี่ปุ่น 09.00 – 12.00 น. ภำษำไทย ถ้ำคะแนนรวมเทำ่กันจะพจิำรณำคะแนนวิชำ

ภำษำจนีหรือภำษำญี่ปุน่ ภำษำอังกฤษ 
ภำษำไทย  สงัคมศึกษำ  วิทยำศำสตร์              
และคณิตศำสตร์ ตำมล ำดับ 

คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ 
สังคมศึกษำ 
ภำษำจีนหรือญี่ปุ่น 

13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์ 09.00 – 11.00 น. คณิตศำสตร์ ถ้ำคะแนนรวมเทำ่กัน จะพจิำรณำคะแนน

ควำมถนัดทำงนิติศำสตร์รัฐศำสตร์ 
คณิตศำสตร ์, วิทยำศำสตร์ , ภำษำอังกฤษ 
และภำษำไทย ตำมล ำดบั 

วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำไทย 
สังคมศึกษำ 

11.00-12.00 น. ควำมถนัดทำง                
นิติศำสตร์รัฐศำสตร์ 

13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์ 
 5. การประกาศผลสอบ 
    ภำยในวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2565 ผ่ำนทำงเว็บไซด์โรงเรียนสตรีสิริเกศ www.ssk.ac.th                           
และป้ำยประชำสัมพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 6. การรายงานตัวและมอบตัว  ในวันที่ 13 มีนาคม  2565 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
              6.1 ใบมอบตัวของโรงเรียนสตรีสิริเกศที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
      6.2 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ ประกอบด้วยหน้ำที่มีชื่อนักเรียน 1 แผ่น              
บิดำ 1 แผ่น, มำรดำ 1 แผ่น ที่รับรองส ำเนำเรียบร้อยแล้ว   
              6.3 หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่ำ ฉบับจริง               
พร้อมส ำเนำ  
     6.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 แผ่น 

http://www.ssk.ac.th/
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    6.5 ช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และค่ำระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสตรีสิริเกศ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ              
ศรีสะเกษ ยโสธร ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง                                         

    6.7 นอกจำกค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 6.5 ผู้ปกครองยินดีจะให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ของนักเรียน เช่น กิจกรรมค่ำยทำงวิชำกำร  กิจกรรมทัศนศึกษำ เป็นต้น 
              6.8 ไม่อนุญำตให้ผ่อนผันกำรช ำระเงิน และเมื่อช ำระเงินแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น   
             6.9 เมื่อมอบตัวและช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำตำมโครงกำรเรียบร้อยแล้ว ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยน
ห้องเรียนได้ 
 7. ค่าใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

หลักสูตรโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เงินระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา 
ห้องเรียนพิเศษ SMTE 10,000 10,000 ช ำระตำมควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ห้องเรียนพิเศษ MEP  
(เน้นวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) 

17,500 17,500 ช ำระตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 
(เน้นภำษำอังกฤษ) 

17,500 17,500 ช ำระตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ห้องเรียนพิเศษ ภำษำจีน-ภำษำญี่ปุ่น 5,000 5,000 ช ำระตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ห้องเรียนพิเศษ นิติศำสตร์-รัฐศำสตร์ 5,000 5,000 ช ำระตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

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

       

 ประกำศ  ณ  วันที่ 10 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 

                                (นำยภูมิภัทร  มำลี) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

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

