ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

หมายเหตุ

สามารถสมัครเรียนไดตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)

่ ับสมัคร
สถานทีร
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ)
567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 08.566-2325 ตอ 113 หรือ 02-928-3241
วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก
1. วิชาคณิตศาสตร
2. วิชาวิทยาศาสตร
3. วิชาภาษาไทย
4. วิชาภาษาอังกฤษ
5. วิชาสังคมศึกษา

หนา 1

โครงการห้องเรียนพิ เศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ (SIEP)
จํานวนรับ

จำนวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 36 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือกำลัง
ศึกษาอยูในชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2563 หรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มีผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนรวมไมต่ำกวา 2.75
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษรวม
ทุกวิชา 5 ภาคเรียน ไมต่ำกวา 3.00 หรือไมต่ำ
กวารอยละ 70
3. เปนโสด

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแจงความจำนงการสมัครเขาเรียนตอ
พิมพจาก www.bangkok2.org หรือ
www.seekan.ac.th
2. สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน
(ใหนำตัวจริงมาแสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(ปพ.1) หรือเทีย บเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ใบรับรอง
ผลการศึกษา) ปการศึกษา 2563
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(แตงเครื่องแบบนักเรียน)
ขั้นตอนการสมัคร

กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร

19 – 23 มี.ค. 2564

สอบคัดเลือก

3 เม.ย. 2564

ประกาศผล
และรายงานตัว

6 เม.ย. 2564

มอบตัว

10 เม.ย. 2564

ค่าบํารุงการศึกษา

ภาคเรียนละ 8,750 บาท

1. กรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจำนงทาง
www.bangkok2.org หรือ www.seekan.ac.th
2. พิมพใบแจงความจำนงพรอมแนบหลักฐานที่ใชใน
การสมัคร
3. เมื ่ อ เจ า หน า ที ่ ร ั บ สมั ค รตรวจหลั ก ฐานพบว ามี
คุณสมบัติถูกตองจะพิมพใบสมัคร และออกบัตร
ประจำตัวผูสอบ
4. นักเรียนจะไดรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ

หนา 2

โครงการห้องเรียนพิ เศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น (ISMP)
จํานวนรับ

จำนวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 36 คน

หลักฐานการสมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือกำลัง
ศึ กษาอยู  ใ นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที ่ 3 ป การศึ ก ษา
2563 หรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. มีผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนรวมไมต่ำกวา 2.75
3. เปนโสด

1. ใบสมัครของโรงเรียน
2. สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน
(ใหนำตัวจริงมาแสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(ปพ.1) หรือเทีย บเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ใบรับรอง
ผลการศึกษา) ปการศึกษา 2563
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(แตงเครื่องแบบนักเรียน)

กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

1. นั กเรีย นกรอกข อมู ล ของตนเองในใบสมั ครของ
โรงเรียน
2. เมื ่ อ เจ า หน า ที ่ ร ั บ สมั ค รตรวจหลั ก ฐานพบว ามี
คุณสมบัติถูกตองจะพิมพใบสมัคร และออกบัตร
ประจำตัวผูสอบ
3. นักเรียนจะไดรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รับสมัคร

19 – 23 มี.ค. 2564

สอบคัดเลือก

4 เม.ย. 2564

ประกาศผล
และรายงานตัว

6 เม.ย. 2564

มอบตัว

10 เม.ย. 2564

ค่าบํารุงการศึกษา

ภาคเรียนละ 12,000 บาท

หนา 3

ห้องเรียนปกติ ชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้ นที่บริการ และนอกเขตพื้ นที่บริการ
จํานวนรับ

จำนวน 8 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือกำลัง
ศึกษาอยูในชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึ กษา
2563 หรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เปนโสด
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพืน
้ ที่บริการ

1. ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในแขวงสีกัน, แขวง
ดอนเมื อ ง, แขวงสนามบิ น เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยจริงอยูกับบิดา มารดา
หรือ ปู ยา ตา ยาย ที่เปนเจาของบาน
2. ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวอยางนอย 2
ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร

24 – 28 เม.ย. 2564

สอบคัดเลือก

1 พ.ค. 2564

ประกาศผล

และรายงานตัว

มอบตัว

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแจงความจำนงการสมัครเขาเรียนตอ พิมพจาก
www.bangkok2.org หรือ www.seekan.ac.th
2. สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน (ใหนำตัวจริงมา
แสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(ปพ.1) หรือเทีย บเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ใบรับรอง
ผลการศึกษา) ปการศึกษา 2563
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(แตงเครื่องแบบนักเรียน)
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจำนงทาง
www.bangkok2.org หรือ www.seekan.ac.th
2. พิมพใบแจงความจำนงพรอมแนบหลักฐานที่ใชใน
การสมัคร
3. เมื ่ อ เจ า หน า ที ่ ร ั บ สมั ค รตรวจหลั ก ฐานพบว ามี
คุณสมบัติถูกตองจะพิมพใบสมัคร และออกบัตร
ประจำตัวผูสอบ
4. นักเรียนจะไดรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ

5 พ.ค. 2564
8 พ.ค. 2564

หนา 4

ห้องเรียนปกติ ชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ประเภทนักเรียนความสามารถพิ เศษ
จํานวนรับ

1.
2.
3.
4.

16 คน ตามคุณสมบัติเฉพาะดาน ดังนี้
ดานทัศนศิลป
จำนวน 4 คน
ดานดนตรีสากล
จำนวน 4 คน
ดานดนตรีไทย
จำนวน 4 คน
ดานนาฏศิลปไทย
จำนวน 4 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือกำลัง
ศึกษาอยูในชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2563 หรื อ เที ย บเท า ตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เปนโสด
กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร

24 – 27 เม.ย. 2564

สอบคัดเลือก

29 เม.ย. 2564

ประกาศผล

และรายงานตัว

มอบตัว

30 เม.ย. 2564
8 พ.ค. 2564

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแจงความจำนงการสมัครเขาเรียนตอ พิมพจาก
www.bangkok2.org หรือ www.seekan.ac.th
2. สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน (ใหนำตัวจริงมา
แสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(ปพ.1) หรือเทีย บเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กำลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ใบรับรอง
ผลการศึกษา) ปการศึกษา 2563
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(แตงเครื่องแบบนักเรียน)
ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกขอมูลตนเองในใบแจงความจำนงทาง
www.bangkok2.org หรือ www.seekan.ac.th
2. พิมพใบแจงความจำนงพรอมแนบหลักฐานที่ใชใน
การสมัคร
3. เมื ่ อ เจ า หน า ที ่ ร ั บ สมั ค รตรวจหลั ก ฐานพบว ามี
คุณสมบัติถูกตองจะพิมพใบสมัคร และออกบัตร
ประจำตัวผูสอบ
4. นักเรียนจะไดรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ

หนา 5

หลักเกณฑ์การพิ จารณารับนักเรียนความสามารถพิ เศษ
นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิ เศษ
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ด้านทัศนศิลป์
1. แฟมสะสมผลงานของนักเรียน รูปภาพ รางวัล เกียรติบัตร ที่มีสวนรวมในกิจกรรมและไดรับ
การรั บ รองจากหนวยงานที่ มีส วนรวมในกิจ กรรมเข ารว มประกวดหรือแสดงผลงานด านทั ศนศิลป
ความสามารถที่ตนเองถนัด และการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 40 คะแนน
2. การทดสอบความสามารถในดานทัศนศิลป ตามหัวขอที่กำหนด ในเวลา 3 ชั่วโมง ดวยสีชอรค
สีน้ำ สีโปสเตอร โดยเลือกตามความถนัดเพียง 1 อยาง คิดเปนรอยละ 60 คะแนน
3. นำคะแนนที่ไดจากขอ 1. และ 2. มารวมกันเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลื อก
นักเรียนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ นักเรียนจะตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการสอบปฏิบัติมาเอง สวนกระดาษทางโรงเรียน
จะเตรียมใหเปนขนาด A2

ด้านดนตรีสากล
1. แฟมสะสมผลงานของนักเรียน รูปภาพ วีดิโอ ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีสวนรวมในกิจกรรมเขารวมประกวดหรือแสดงผลงาน
ดานดนตรีสากล และการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 40 คะแนน
2. การทดสอบความสามารถในดานดนตรีสากล โดยเลือกตามความถนัดเพียง 1 อยาง คิดเปน
รอยละ 60 คะแนน
3. นำคะแนนที่ไดจากขอ 1. และ 2. มารวมกันเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลื อก
นักเรียนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ โรงเรียนมีเครื่องดนตรีใหดังตอไปนี้ 1. กลองชุด 2. กลองสแนรและกลองใหญมาร
ชชิ่ง 3. เปยโนไฟฟา นอกเหนือจากนี้นักเรียนตองนำมาเอง หากสอบขับรองควรนำ backing track
มาดวย

หนา 6

ด้านดนตรีไทย
1. แฟมสะสมผลงานของนักเรียน รูปภาพ วีดิโอ ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีสวนรวมในกิจกรรมเขารวมประกวดหรือแสดงผลงาน
ดานดนตรีไทย และการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 40 คะแนน
2. การทดสอบความสามารถในดานดนตรีไทย โดยเลือกตามความถนัดเพียง 1 อยาง คิดเปน
รอยละ 60 คะแนน
3. นำคะแนนที่ไดจากขอ 1. และ 2. มารวมกันเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลื อก
นักเรียนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ โรงเรียนมีเครื่องดนตรีใหดังตอไปนี้ 1. ฆองวงใหญ 2. ระนาดเอก 3. ระนาดทุม
4. ฆองวงเล็ก นอกเหนือจากนี้นักเรียนตองนำมาเอง

ด้านนาฏศิลป์ไทย
1. แฟมสะสมผลงานของนักเรียน รูปภาพ วีดิโอ ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่จัดกิจกรรมนั้น เขารวมประกวดหรือแสดงผลงานดาน
นาฏศิลปไทย ความสามารถที่ตนเองถนัด และการสัมภาษณ คิดเปนรอยละ 40 คะแนน
2. การทดสอบความสามารถในทักษะนาฏศิลปไทย ดวยเพลงแมบทเล็ก 1 เพลง และเพลงที่
ถนัด 1 เพลง / หรือความสามารถพิเศษดานการแสดงอื่น ๆ 1 อยาง คิดเปนรอยละ 60 คะแนน
3. นำคะแนนที่ไดจากขอ 1. และ 2. มารวมกันเพื่อจัดลำดับในการประกาศผลสอบคัดเลื อก
นักเรียนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ นักเรียนจะตองเตรียมแผน CD เพลงและอุปกรณที่ใชในการสอบปฏิบัติมาเอง เชน
โจงกระเบน หรืออุปกรณประกอบการแสดง ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเสียง

หมายเหตุ
การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รับดานละ 4 คน หากดานใดดานหนึ่งมีผูสมัครและสอบเขาไดไมครบ
หรือไมผานเกณฑการพิจารณาตามจำนวนที่รับ จะพิจารณารับดานอื่นที่มีผูสมัครและสอบไดเกินกวาจำนวนที่รับได
มาทดแทนใหครบตาม 16 คน โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหานอย

หนา 7

ห้องเรียนปกติ ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
จํานวนรับ

จำนวน 8 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน
จำนวนรับทั้งหมด 320 คน
ประเภทการรับ

1. รับจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันทอุปถัมภ)
2. รับจากนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
กลุ่มการเรียนที่เปิดรับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุมการเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมการเรียนวิทยาศาสตรทางเลือก
กลุมการเรียนบริหารธุรกิจ
กลุมการเรียนการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
กลุมการเรียนการสื่อสารภาษาญี่ปุน
กลุมการเรียนทรัพยากรมนุษย
กลุมการเรียนทรัพยากรมนุษย (ดนตรี)
กลุมการเรียนทวิภาคี สาขางานธุรกิจคาปลีก
รานสะดวกซื้อ

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของโรงเรียน
2. สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน
(ใหนำตัวจริงมาแสดง พรอมถายเอกสาร 1 ชุด)
3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(ปพ.1) หรือเทีย บเทา หรือหลักฐานที่แสดงวา
กำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ใบรับรอง
ผลการศึกษา) ปการศึกษา 2563
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(แตงเครื่องแบบนักเรียน)
ขั้นตอนการสมัคร

1. นั กเรีย นกรอกข อมู ล ของตนเองในใบสมั ครของ
โรงเรียน
2. เมื ่ อ เจ า หน า ที ่ ร ั บ สมั ค รตรวจหลั ก ฐานพบว ามี
คุณสมบัติถูกตองจะพิมพใบสมัคร และออกบัตร
ประจำตัวผูสอบ
3. นักเรียนจะไดรับบัตรประจำตัวผูสมัครสอบ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ

กําหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก
ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
รับสมัคร

24 – 28 เม.ย. 2564

สอบคัดเลือก

2 พ.ค. 2564

ประกาศผล

และรายงานตัว

มอบตัว

6 พ.ค. 2564
9 พ.ค. 2564
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