ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-----------------------------------------ด้วยโรงเรียนศรีส ะเกษวิท ยาลัย จะดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ ๔ ตามโครงการห้อ งเรียนพิเศษวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๑.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๑.๕ เป็นโสดและมีสญ
ั ชาติไทย
๑.๑.๖ เป็นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๗ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
๑.๑.๘ มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผูป้ กครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศกึ ษาอยู่ในโรงเรียน
๑.๑.๙ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตาม
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒
๑.๒ หลักฐานการสมัคร
๑.๒.๑ แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทีก่ รอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริง
ไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๑.๒.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า ฉบับจริง
พร้อมสาเนา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียนดังนี้
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ แผ่น
๑.๒.๕ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายชุดนักเรียน
๑.๓ รับสมัคร
๑.๓.๑ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ทางเว็บไซต์
www.skw.ac.th หรือ http://61.19.148.41/freshy/
๑.๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมชุมพลนิทรรศ อาคาร ๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
๑.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์
www.skw.ac.th หรือ http://61.19.148.41/freshy/ และป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
๑.๕ สอบคัดเลือก วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑.๖ ประกาศผล วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยจะประกาศผลผู้สอบได้ลาดับที่ ๑-๓๖ ตามคะแนน
รวม ๒ วิชา คือ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ในกรณีที่มคี ะแนนเท่ากันจะพิจารณาเรียงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าก่อนตามลาดับ)
๑.๗ รายงานตัว วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสานักงานบริหารวิชาการ อาคาร ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

๓
๑.๘ มอบตัว วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม
ชุมพลนิทรรศ อาคาร ๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
๑.๙ วิชาทีส่ อบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๑๐ จานวนรับ รับจานวน ๓๖ คน
๑.๑๑ เงื่อนไขสาหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ
๑.๑๑.๑ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีก่ าหนดให้นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
นอกห้องเรียน ดังนี้
๑) ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานวิจัย/ มหาวิทยาลัย
๒) ค่ายวิชาการ
๓) การฟังบรรยายพิเศษ
๔) การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัย/ แหล่งเรียนรู้/ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๑ – ๔ ไม่ต่ากว่า ๑๕๐ ชั่วโมงต่อช่วงชั้น
๕) การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ากว่า ๑ ครั้งต่อระดับชั้น
๑.๑๑.๒ ศึกษาค้นคว้าหนังสือเพิม่ เติม ภาคเรียนละ ๕ เล่ม
๑.๑๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษาละ
๑๘,๐๐๐ บาทต่อปี (๙,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน) ไม่รวมค่าใช้จา่ ยปกติ
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒.๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๑.๕ เป็นโสดและมีสญ
ั ชาติไทย
๒.๑.๖ เป็นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๑.๗ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
๒.๑.๘ มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผูป้ กครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศกึ ษาอยู่ในโรงเรียน

๔
๒.๑.๙ สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และรายละเอียดตาม
หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๒.๒.๑ แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทีก่ รอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
๒.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริง
ไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๒.๒.๓ หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า ฉบับจริง
พร้อมสาเนา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) จากโรงเรียนเดิมที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า ที่ระบุผลการเรียนดังนี้
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง สามเครื่องแบบนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ แผ่น
๒.๒.๕ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยแต่งกายชุดนักเรียน
๒.๓ รับสมัคร
๒.๓.๑ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ทางเว็บไซต์
www.skw.ac.th หรือ http://61.19.148.41/freshy/
๒.๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมชุมพลนิทรรศ อาคาร ๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์
www.skw.ac.th หรือ http://61.19.148.41/freshy/ และป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
๒.๕ สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒.๖ ประกาศผล วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยจะประกาศผลผู้สอบได้ลาดับที่ ๑-๓๐ ตามคะแนนรวม ๒ วิชา คือ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ในกรณีทมี่ ีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์
มากกว่าก่อนตามลาดับ)
๒.๗ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องสานักงานบริหารวิชาการ อาคาร ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

๕
๒.๘ มอบตัว ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมชุมพลนิทรรศ อาคาร ๕ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
๒.๙ วิชาทีส่ อบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
๒.๑๐ จานวนรับ รับจานวน ๓๐ คน
๒.๑๑ เงื่อนไขสาหรับการเรียนห้องเรียนพิเศษ
๒.๑๑.๑ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีก่ าหนดให้นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
นอกห้องเรียน ดังนี้
๑) ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย/ หน่วยงานวิจัย/ มหาวิทยาลัย
๒) ค่ายวิชาการ
๓) การฟังบรรยายพิเศษ
๔) การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัย/ แหล่งเรียนรู้/ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๑ – ๔ ไม่ต่ากว่า ๑๕๐ ชั่วโมงต่อช่วงชั้น
๕) การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่ต่ากว่า ๑ ครั้งต่อระดับชั้น
๒.๑๑.๒ ศึกษาค้นคว้าหนังสือเพิม่ เติม ภาคเรียนละ ๕ เล่ม
๒.๑๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษาละ
๑๘,๐๐๐ บาทต่อปี (๙,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน) ไม่รวมค่าใช้จา่ ยปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิร)ิ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

