ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program ( EP)
ประจาปีการศึกษา 256๓
…………………………………………..
ด้ ว ยโรงเรี ย นสตรี ศึ ก ษา ได้ เ ปิ ด สอนตามโครงการจั ดการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2547
เป็นปีแรก ในปีการศึกษา 256๓ ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนใน
โครงการฯ มีความเป็นเลิศทางภาษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้เกิดความถนัดและมีทักษะภาษาอังกฤษในการ
เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล นาไปสู่การใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสตรีศึกษาจึงมี การ
กาหนดรายละเอี ย ดในการรั บ สมัค ร คุ ณสมบัติ แ ละระเบียบการสอบคัดเลื อกเข้า ศึกษาต่อ โครงการ English
Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
1. จานวนที่รับ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน
๒. ประเภทของนักเรียนที่จะรับ จัดเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ ประเภทโควตา เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากโรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๑๒ คน
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ๔๐ ข้อ และ สอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน
๒.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป รับนักเรียนทั่วประเทศ จานวน ๔๘ คน
โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา
วิชาที่สอบ ๕ วิชา ดังนี้
1 ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
2 คณิตศาสตร์ 30 คะแนน
3. วิทยาศาสตร์
30 คะแนน
4. สังคมศึกษา 30 คะแนน
5. ภาษาไทย
30 คะแนน
6. สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน
3. ผลการคัดเลือก เรียงตามคะแนนทั้ง 5 วิชา (หากคะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ ตัดสิน)
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ
กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒
4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปมีความรู้
และทักษะทางวิชาการและวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี

๒
4.3 นักเรียนชาย หญิง ที่มีสถานภาพเป็นโสด
4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
4.6 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 17,500 บาท
และเงินสนับสนุนโครงการ EP ตลอดช่วงม.ต้น (ม.1 - ม.3) จานวน 50,000 บาท
5. หลักฐานในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ และการมอบตัว
5.1 ระเบียบการพร้อมใบสมัครของโรงเรียนสตรีศึกษา (ชุดละ ๓0 บาท)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 2.50
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.5 รับสมัครวันที่ 2๒-๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 08.30 - 16.30 น.
5.6 สถานที่รับสมัคร หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา
5.7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
5.8 วันสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม 256๓ เวลา09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
5.9 วันประกาศผลและรายงานตัว วันอังคาร ที่ 1๐ มีนาคม 256๓ ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
5.10 วันมอบตัว วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธ์ โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้
ในลาดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนแทน
6. หลักสูตรและระบบการศึกษาของ English Program (EP)
6.1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
6.2 เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6.3 จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
6.4 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (วันเสาร์) เรียนเสริมหลักสูตรภาคภาษาไทยและ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 – 16.00 น.
6.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
6.6 จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีชั่วโมงเรียนที่เรียน
เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๗. ครูผู้สอน
• ครูชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
• ครูชาวไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ/หรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

๓
๘. วันจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๙. จัดทุนการศึกษา
๙.๑ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดจะได้รับทุนจานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดยจะได้รับการยกเว้นค่าบารุง
การศึกษา ๖ ภาคเรียน จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ แต่ต้องชาระเงินค่าสนับสนุนโครงการจานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ นักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับทุน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะได้รับการยกเว้นเงินค่า
สนับสนุนโครงการตลอด ๓ ปี
๑๐. เงื่อนไขของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ English Program
๑๐.๑ นักเรียนที่ได้รับทุนตามประกาศ หากมีการสละสิทธิ์จะไม่มีการเลื่อนอันดับขึ้นมารับสิทธิ์แทน
๑๐.๒ นักเรียนต้องรักษาสภาพผลการเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๘๐ ในแต่ละภาคเรียน กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ให้นักเรียนชาระค่าเล่าเรียนในภาคเรียน ในปีการศึกษาถัดมาจนกว่าจะปรับเกรดเฉลี่ยให้ได้
ตามที่กาหนด
๑๐.๓ ในกรณีที่นักเรียนลาออก หรือย้ายออก หรือโรงเรียนสั่งให้พ้นสภาพความเป็นนักเรียนของ
โครงการฯ นักเรียนต้องชาระค่าสมทบโครงการฯให้ครบตามจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือชาระตามจานวนของการ
เป็นนักเรียนตามจานวนปีการศึกษาที่เรียนผ่านมา หรือหารด้วย ๓ ปีการศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๗,๐๐๐
บาท ต่อปีการศึกษาโดยทันทีที่ได้รับการยืนยันให้พ้นสภาพ
๑๐.๔ นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมแข่งขันทักษะประเภทต่างๆตามความเหมาะสมที่ทางโรงเรียนขอ
ความร่วมมือให้เข้าร่วม
๑๐.๕ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนเหมือนกันกับนักเรียนทั่วไปทุกประการ
๑๑. สิทธิพิเศษ
นักเรียนทุกคนจะได้รับเสื้อ Jacket/เสื้อEP Blue/เสื้อ EP วิถีพุทธ และถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ หากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนที่สอบได้ที่ ๑ ของแต่ละแผนการเรียน
เป็นคนเดียวกันให้เลื่อนสิทธิ์ทุนเงินสมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นของนักเรียนที่สอบได้ที่ ๒ ของสายการเรียนผู้ที่
ได้รับทุนแรกไปแล้ว
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนที่รับ 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน เปิดแผนการเรียนให้นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ จานวน 2 แผนการเรียน คือ
1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1.2 แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ คือ อังกฤษ – จีน อังกฤษ – ญี่ปุ่น และ อังกฤษ – สเปน
ความสามารถทางวิชาการ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา 5 รายวิชา ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
2. คณิตศาสตร์
30 คะแนน
3. วิทยาศาสตร์
30 คะแนน
4. สังคมศึกษา
30 คะแนน
5. ภาษาไทย
30 คะแนน
6. สอบสัมภาษณ์
30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 200 คะแนน
๒. ผลการคัดเลือก เรียงตามคะแนนทั้ง 5 วิชา (หากคะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ ตัดสิน)
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.1 ประเภทโควตา เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ English Program
(EP) โรงเรียนสตรีศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.5๐ ขึ้นไป มีความประพฤติดีหรืออยู่ในดุลพินิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑๒ คน
๓.2 ประเภททั่วไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน)
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษในระดับดี จานวน ๔๘ คน
๓.3 นักเรียนชาย หญิง ที่มีสถานภาพเป็นโสด
๓.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๓.6 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 25,000 บาท
และเงินสนับสนุนโครงการ EP ตลอดช่วงม.ปลาย (ม.๔ - ม.๖) จานวน 50,000 บาท
๔. หลักฐานในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ และการมอบตัว
๔.1 ระเบียบการพร้อมใบสมัครของโรงเรียนสตรีศึกษา (ชุดละ ๓0 บาท)
๔.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
๔.3 ใบรับรองผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
๔.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
๔.5 รับสมัครวันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 08.30 - 16.30 น.
๔.6 สถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา
๔.7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
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๔.8 วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม 256๓ เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
๔.9 วันประกาศผลและรายงานตัว วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม 256๓ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
๔.10 วันมอบตัว วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธ์ โรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ในลาดับถัดไป
มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนแทน
๕. เงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ English Program (EP)
๕.1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
๕.2 เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๕.3 จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ ติวเข้มวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมจากอาจารย์ชาวต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 – 16.00 น.
๕.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 – ม.6) เรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
๕.5 การเรียนการสอนเปิดสอนเป็นหลักสูตร 2 ภาษา คือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษาฯ และการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษ
* กลุ่มวิชาวิทย์ฯ – คณิตฯ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
* กลุ่มภาษาต่างประเทศ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
๖. วันจาหน่ายใบสมัคร
วันที่ ๒๒ – ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา เวลา 08.30– 16.30 น.
๗. สิทธิพิเศษ
๗.1 จัดทุนการศึกษา นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดจะได้ รับทุนการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
ได้รับการยกเว้นเงินบารุงการศึกษาภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ จานวน ๖ ภาคเรียน
๗.๒ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละแผนการเรียนจะได้รับทุนโดยได้รับการยกเว้นเงินสนับสนุน
โครงการตลอด ๓ ปี ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน ๑ ทุน ๕๐,๐๐๐ บาท
- แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
จานวน ๑ ทุน ๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ หากผู้ได้คะแนนสูงสุดของนักเรียนทั้งหมด และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละแผนการเรียนเป็นคน
เดียวกันให้เลื่อนลาดับเป็นอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา
๗.๔ นักเรียนทุกคนจะได้รับเสื้อ Jacket/ เสื้อEP Blue/เสื้อEP วิถีพุทธ และถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
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หมายเหตุ หากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนที่สอบได้ที่ ๑ ของแต่ละ
แผนการเรียนเป็นคนเดียวกันให้เลื่อนสิทธิ์ทุนเงินสมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นของนักเรียนที่สอบได้ที่ ๒ ของ
สายการเรียนที่ผู้ได้รับทุนแรกไปแล้ว
๘. เงื่อนไขของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ English Program
๘.๑ นักเรียนที่ได้รับทุนตามประกาศ หากมีการสละสิทธิ์จะไม่มีการเลื่อนอันดับขึ้นมารับสิทธิ์แทน
๘.๒ นักเรียนต้องรักษาสภาพผลการเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ย ๓.๖๐ ของจานวนนักเรียนในห้องเรียน กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้นักเรียนชาระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนนั้น หรือปีการศึกษานั้นๆตามปกติ
๘.๓ ในกรณีที่นักเรียนลาออก หรือย้ายออก หรือโรงเรียนสั่งให้พ้นสภาพความเป็นนักเรียนของโครงการฯ
นักเรียนต้องชาระค่าสมทบโครงการฯ ให้ครบตามจานวน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือชาระตามจานวนของการเป็น
นักเรียนตามจานวนปีการศึกษาที่เรียนผ่านมา หรือหารด้วย ๓ ปีการศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
ต่อปีการศึกษา โดยทันทีที่ได้รับการยืนยันให้พ้นสภาพ
๘.๔ นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมแข่งขันทักษะประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมที่ทางโรงเรียนขอ
ความร่วมมือให้เข้าร่วม
๘.๕ นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนเหมือนกันกับนักเรียนทั่วไปทุกประการ
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดในระบบอย่างชัดเจน
2. เขียนใบสมัคร กรอกใบสมัคร และรายการต่างๆในใบสมัครให้ครบทุกรายการ เฉพาะในส่วนที่ระบุ
ให้ผู้สมัครกรอกข้อความหรือรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและชัดเจน
3. ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจานวน 2 รูป ในใบสมัคร โดยตัดให้ได้ขนาดพอดีกับกรอบสี่เหลี่ยมทั้ง 2 รูป
รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียนซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. การยื่นใบสมัคร
• แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม
• ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ภายในกาหนด วัน เวลา ที่ระบุไว้
• ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครต่อกรรมการการรับสมัคร เพื่อให้กรรมการตรวจสอบหลักฐาน
กรรมการรับสมัครจะต้องลงรายการในใบรับสมัคร เสร็จแล้วจะฉีกส่วนที่เป็นบัตรประจาตัวสอบ
คืนให้ผู้สมัครพร้อมเอกสารที่จะนามาประกอบการรับสมัคร (กรรมการจะเก็บเฉพาะสาเนาเท่านั้น)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. 256๓

(นายศิริ ธนะมูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

