
 

                                                                               
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษโครงการ 

พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ปีการศึกษา 2565 
----------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนสตรีสิริเกศ  จะด ำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 
และห้องเรียนพิเศษโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ  ปีกำรศึกษำ 2565  ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (หนึ่งคนหนึ่งสมรรถนะหนึ่งควำมส ำเร็จ)  
และควำมสำมำรถพิเศษ    รบัจ ำนวน  378  คน 

 2. ห้องเรียนพิเศษโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ   รับจ ำนวน    40  คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ประเภท/จ านวนรับ จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา             
ปีที ่4 ห้องเรียนปกติ  
(หนึ่งคนหนึ่งสมรรถนะ           
หนึ่งควำมส ำเร็จ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา              
ปีที ่4  ความสามารถพิเศษ  
  
 
 

378 
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1. นักเรียนจบชัน้ ม.3 จากโรงเรียนอื่น 
1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ตำมหลักสตูรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเทำ่หรือก ำลังศึกษำอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 หรือเทียบเท่ำ 
1.2 ไม่จ ำกัดอำย ุ
1.3 เป็นโสด 
1.4  เป็นผู้ที่มีควำมขยันหมั่นเพียร และมคีวำมประพฤติ
เรียบร้อย เหมำะสมกับกำรเป็นนักเรียน 
1.5  มีที่อยู่อำศัยซึ่งสำมำรถเดินทำงมำโรงเรียนได้ทันร่วม
กิจกรรมที่หน้ำเสำธง เวลำเข้ำเรียนประจ ำวันและทันเวลำในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูรนอกเวลำเรียน 
1.6 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ตลอดเวลำที่ศึกษำอยู ่
2. นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ  
2.1 มีระดับผลกำรเรยีนเฉลีย่ 5 ภำคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
2.2 มีควำมประพฤตเิรียบร้อยปฏบิัติตำมระเบยีบของโรงเรยีน
และมีศกัยภาพที่เหมาะสม 
2.3 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเรียน ให้สมัคร
สอบจัดห้องเรียน 
ม.3/1 – 3/5  วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. –12.00 น. 
ม.3/6 – 3/11 วันที ่12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ที่ห้อง 326 
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 
 3.1 ทัศนศิลป์  รับเฉพำะวำดภำพระบำยสี วำดภำพลำยเส้น 
 3.2 ดนตรี รับเฉพำะขับร้อง ดนตรีไทย ดนตรีสำกล ดุริยำงค์ 
 3.3 ดนตรีพื้นเมือง รับเฉพำะ แคน พิณ โหวด โปงลำง                 
ซออีสำน กลองหำง นักร้องลูกทุ่ง-หมอล ำ(นักเรียนท่ีสมัคร 
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ ดนตรี ตำมข้อ  3.1,3.2,3.3 นักเรียน
ต้องเตรียมอุปกรณ์ในกำรคัดเลือกมำเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนรับ 
นับรวมกับ
นักเรียน             
ห้องปกต ิ
 



 

ประเภท/จ านวนรับ จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติ หมายเหตุ 
3. ห้องเรียนพิเศษโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
สนับสนุนงบประมาณจากการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 1. ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือเทียบเท่ำหรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 หรือเทียบเท่ำ 
2. ไม่จ ำกัดอำยุ 
3. เป็นโสด 
4. เป็นผู้ท่ีมีควำมขยันหมั่นเพียร และมีควำมประพฤติเรียบร้อย 
เหมำะสมกับกำรเป็นนักเรียน 
5. มีท่ีอยู่อำศัยซ่ึงสำมำรถเดินทำงมำโรงเรียนได้ทันร่วมกิจกรรมท่ี
หน้ำเสำธง เวลำเข้ำเรียนประจ ำวันและทันเวลำในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลำเรียน 
6. ผู้ปกครองมีควำมพร้อมท่ีจะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำท่ี
ศึกษำอยู่ 
คุณสมบัตินักกีฬาบาสเกตบอลหญิง 
1.เพศหญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549 (อำยุไม่เกิน 16 ปี) 
2.จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หรือเทียบเท่ำ 
3.มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
4.สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 
5.แฟ้มสะสมผลงำนท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนบำสเกตบอลหญิง  
(ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง) 
คุณสมบัตินักกีฬากีฬามวย 
1.มีควำมถนัดและควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำมวย 
2.มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี ไม่มีโรคประจ ำตัวท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อกำรเรียนและกำรเล่นกีฬำ 
3.มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.ผู้สมัครต้องเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4                        
ในปีกำรศึกษำ2565 
คุณสมบัตินักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.เพศหญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549 (อำยุไม่เกิน 16 ปี) 
2.จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หรือเทียบเท่ำ 
3.มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
4.สูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป 
คุณสมบัตินักกีฬาฟุตซอลหญิง 
1. มีทักษะกีฬำฟุตซอล 
2. มีควำมตั้งใจ ขยัน อดทน 
3. มีควำมใฝ่ดี ตั้งใจเรียนหนังสือ 
4. มีควำมกตัญญู มีจิตอำสำ 
5. มีร่ำงกำยแข็งแรง 
6. มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ 
7. มีควำมประพฤติเรียบร้อย  
คุณสมบัตินักกรีฑา 
1. เพศหญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549 (อำยุไม่เกิน 16 ปี) 
2. จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 หรือเทียบเท่ำ 
3. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
4. แฟ้มสะสมผลงำนท่ีแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกรีฑำ             
(ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง) 

 

 
 



 

2. หลักฐานการสมัคร 
ประเภท หลักฐาน หมายเหตุ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ห้องเรียนปกติ 

1. ใบสมัครของโรงเรียนสตรสีิรเิกศ ท่ีกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว 
   ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
2. ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบำ้น (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
    ประกอบด้วยหน้ำที่มีช่ือนักเรียน 1 แผ่น, บิดำ 1 แผ่น ,  
    มำรดำ 1 แผ่น  ที่รับรองส ำเนำเรียบร้อย 
3. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
    (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่ำหรือใบรับรอง (ปพ.7) จำกโรงเรียน 
    เดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  
     2564 หรือเทียบเท่ำ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
4. หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออื่นๆ) ใน
กรณีทีส่มัคร ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
5. รูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 แผ่น 
 

 

2.นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4  
ความสามารถพิเศษ  
 

1. ใบสมัครของโรงเรียนสตรสีิรเิกศ ท่ีกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว 
   ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
2. ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบำ้น (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
    ประกอบด้วยหน้ำที่มีช่ือนักเรียน 1 แผ่น, บิดำ 1 แผ่น ,  
    มำรดำ 1 แผ่น  ที่รับรองส ำเนำเรียบร้อย 
3. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
    (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่ำหรือใบรับรอง (ปพ.7) จำกโรงเรียน 
    เดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  
     2564 หรือเทียบเท่ำ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
4. หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออื่นๆ) ใน
กรณีทีส่มัคร ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
5. รูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 แผ่น 
6. หลักฐานแสดงถึงความสามารถพิเศษตามคุณสมบัติ             
ข้อที่ 1.2 และให้เตรียมอุปกรณ์ทีใ่ช้แสดงความสามรถพิเศษ
มาในวันสอบคัดเลือกด้วย 

 

3. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 

1. ใบสมัครของโรงเรียนสตรสีิรเิกศ ท่ีกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว 
   ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
2. ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบำ้น (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
    ประกอบด้วยหน้ำที่มีช่ือนักเรียน 1 แผ่น, บิดำ 1 แผ่น ,  
    มำรดำ 1 แผ่น  ที่รับรองส ำเนำเรียบร้อย 
3. หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
    (ปพ.1:บ) หรือเทียบเท่ำหรือใบรับรอง (ปพ.7) จำกโรงเรียน 
    เดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่ในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  
     2564 หรือเทียบเท่ำ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
4. หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ (เกียรติบัตรหรืออื่นๆ) ใน
กรณีทีส่มัคร ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ 
5. รูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 แผ่น 

 

 
 
 

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


 

3. รายละเอียดการรับสมัคร วันคัดเลือก วันสอบ วันประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว 
 กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครแบบออนไลน์ ที่ http://www.ssk.ac.th 

ประเภท วันรับสมัคร วันคัดเลือก ประกาศผล
คัดเลือก 

วันสอบ ประกาศผล
ภายใน 

รายงานตัว/
มอบตัวภายใน 

1. ห้องเรียนปกติ 9-13 มี.ค.65 - - 27 มี.ค.65 31 มี.ค.65 3 เม.ย. 65 
2. ความสามารถพิเศษ 9-10 มี.ค.65 23 มี.ค. 65 24 ม.ค.65- 27 มี.ค.65 31 มี.ค.65 3 เม.ย. 65 
3. ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา  

9-13 มี.ค.65 24 มี.ค. 65 25 ม.ค.65- 27 มี.ค.65 31 มี.ค.65 3 เม.ย. 65 

4. การสอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียน   
เวลา วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

09.00 – 10.30  น. คณิตศำสตร์ และภำษำไทย ข้อสอบชุดที่ 1 
10.30 - 12.00  น. วิทยำศำสตร์  , สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ ข้อสอบขุดที่ 2 

หมายเหตุ    ใช้ข้อทดสอบทำงวิชำกำรท่ีโรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำ ร้อยละ 100  ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B 
                (ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน) ปำกกำ ยำงลบ ไปด้วย เพรำะกำรตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ  

5. ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
5.1 คำ่สอนคอมพิวเตอร์       500  บำท 
5.2 ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศภำษำท่ี 2 (จีน,ญี่ปุ่น,เวียดนำม,ลำว)  400  บำท 
5.3 .ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)    300  บำท 
5.4 ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะ    400  บำท 
5.5 ค่ำจ้ำงสำธำรณูปโภคห้องเรียนปรับอำกำศ    300  บำท 
5.6 ค่ำจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ    350  บำท 
5.7 เงินอ่ืนๆ (ค่ำประกันชีวิต,ค่ำตรวจสุขภำพ, ค่ำบ ำรุงสมำคมฯ, 
     ค่ำหุ้นสหกรณ์,ค่ำกระเป๋ำ,ค่ำสมำชิกชมรมTO BE NUMBER ONE) 910  บำท 

                               รวมทั้งสิ้น                  3,160  บาท 

6. หลักฐานและคุณสมบัติการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
6.1 มอบตัวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ต้องจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
6.2 ชุดมอบตัวที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว  
6.3 ส ำเนำ ปพ.1:บ (ชั้น ม.4)  พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพำะฉบับส ำเนำเท่ำนั้น 
6.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ และมำรดำ พร้อมฉบับจริง โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพำะ 
     ฉบับส ำเนำ 
6.5 ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้รับรองส ำเนำถูกต้อง ทุกแผ่น 
6.6. นักเรียนไม่มำมอบตัวตำมวันเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ 
6.7 เมื่อโรงเรียนระบุห้องเรียนแล้วนักเรียนไม่สำมำรถปรับย้ำยห้องเรียนได้ 

 7. สอบถามข้อมูลที ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    
                           โทรศัพท์ 045-612868,  089-8475216 หรือศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมที่เว็บไซต์ 
                           http://www.ssk.ac.th 
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 8. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
        8.1 ศึกษำประกำศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง กำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
                             ปีกำรศึกษำ 2564  ที่เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th 
        8.2 กรอกข้อมูลแจ้งควำมประสงค์และบันทึกใบสมัครเข้ำศึกษำต่อ ที่เว็บไซต์ 
                          http://www.ssk.ac.th ในโปรแกรม  Freshypro  
        8.3 เตรียมเอกสำรและหลักฐำน แล้วไปสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
       ตำมปฏิทินกำรรับสมัคร ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
                          ด้วยตนเอง 
   8.4 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุกประเภทจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้รับบัตร 
                         ผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อและมีตราโรงเรียนสตรีสิริเกศประทับแล้วเท่านั้น 
 

                                                ประกำศ  ณ  วันที่  5  มีนำคม  พ.ศ. 2565  

 

 

                                      
                                                                  (นำยภูมิภัทร  มำลี) 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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