
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

........................................................... ............. 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๗ และแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  โรงเรียนจึงก าหนดรายละเอียดในการ      
รับสมัคร คุณสมบัติการคัดเลือกและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ดังต่อไปนี้ 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน  ๙  ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๔๐ คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๖๐  คน 

๑.  ประเภทของนักเรียน 
       ๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ       จ านวน  ๑๒๖  คน   

๒. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ    จ านวน  ๒๑๐ คน   รับจากนักเรียนทั่วประเทศ  ใช้วิธีการสอบคัดเลือก
ทั้งหมด โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ     จ านวน ๑๘  คน  ( ดา้นดนตรี,ด้านกีฬา ) 
๔. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ             จ านวน   ๖  คน 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       ๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    ๑.๑ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี  
นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
            ถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนี้ หรือมีปัญหาให้คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาและ 
การวินิจฉัยของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
              ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
              ๑.๓ เพศหญิงมีสถานภาพเป็นโสด 
              ๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
              ๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
       ๒. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ เป็นนักเรียนทั่วไป 
     ๒.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลัง 
     ๒.๓ เพศหญิง มีสถานภาพเป็นโสด 
     ๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
              ๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 

  



๒ 
 
  ๓. ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และกีฬา กรีฑา 
   ๓.๑ มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ ๒ 
   ๓.๒ มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ กีฬา (ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ  มวยและกรีฑา) 

   ๓.๓ มีผลงานการแข่งขันของประเภทความสามารถพิเศษตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
  ๓.๔ ได้รับการรับรองความสามารถพิเศษจากสถานศึกษา 

   ๔. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  เป็นบุตรบุคลากรโรงเรียนสตรีศึกษา 

   ๕.  หลักฐานการรับสมัครเข้าเรียน  (เฉพาะรูปภาพ JPG,PNG,GIF  เท่านั้น) 
  ๕.๑ ปพ.๑ ด้านหน้า 

      ๕.๒ ปพ.๑ ด้านหลัง 
            ๕.๓ ทะเบียนบ้านนักเรียน 

      ๕.๔ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (เฉพาะ ม.๑ ในเขตพ้ืนที่บริการ)   
                 หมายเหตุ  : เจ้าบ้านต้องเป็นบิดา-มารดา หรือปู่-ย่า , ตา-ยาย 
   ๕.๕ เอกสาร/หนังสือรับรอง/เกียรติบัตรการประกวด-แข่งขัน (เฉพาะ ม.๑ ความสามารถพิเศษ) 
๖.  ก าหนดวันรับสมัคร  วันคัดเลือก  วันประกาศผล 
             วันรับสมัคร   (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.strisuksa.ac.th 
             ระหว่างวันที่ ๓–๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

ระดับชั้น ม.๑ รับสมัคร สอบ/คัดเลือก ประกาศผล 
รายงานตัว 
และมอบตัว 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการ  

 
๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 
๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  

 
๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 
๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

นักเรียนความสามารถพิเศษ 
 

๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก 
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ 

สอบจัดชัน้ 
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 
๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ ๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
     ๑. วันรับสมัคร  

เริ่มรับสมัครวันที่  ๓–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.strisuksa.ac.th 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๒.  เกณฑ์การสอบและคะแนนสอบ 
- คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ 
- คะแนนสอบใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ รายวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  
- ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนของวิชาล าดับที่ ๑ เรียงลงมาจนถึงล าดับสุดท้าย 

     ๓.  ประเภทความสามารถพิเศษใหค้ณะกรรมการคัดเลือก  
       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบ 

     ๔.  สอบวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
     ๕.  วันประกาศผล   

      - ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
      - ประเภทนอกเขตพ้ืนที่บริการ  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

         เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศกลางโรงเรียนสตรีศึกษา  หรือ www.strisuksa.ac.th 
     ๖.  ก าหนดวันรายงานและมอบตัว 
         นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก  ให้มารายงานตัวและมอบตัวลงทะเบียนพร้อม
ผู้ปกครองในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.  ณ หอประชุมไทรทอง  โรงเรียนสตรีศึกษา 
(ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์) 
     ๗.  ผู้ปกครองนักเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
                   ผู้ปกครองที่จะน านักเรียนมามอบตัว จะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน ในกรณีทีบ่ิดาหรือมารดา 
ถึงแก่กรรมหรือมีเหตุขัดข้องอย่างอ่ืน โรงเรียนยินยอมให้บุคคลที่มีรายได้เป็นของตนเองและต้องเป็นผู้ที่นักเรียน 
พักอาศัยอยู่ด้วย หรือทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ทุกเวลาเป็นผู้ปกครองเท่านั้น  
     ๘.   หลักฐานในวันมอบตัว 
                   ๑. ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริง (ปพ.๑:ป) หรือใบประกาศนียบัตร พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
 แสดงในวันมอบตัว 
                   ๒. เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ของนักเรียน บิดา มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และยังไม่หมดอายุ     
เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 
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การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวนห้องเรียนที่เปิดรับ  ๑๒ ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  ๔๘๐ คน 

๑. แผนการเรียนที่โรงเรียนเปิดสอน 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้จะเปิดแผนการเรียนทั้งหมด ๕ แผนการเรียน   ดังนี้ 

แผนการเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนที่รับ 

จาก 
สตรีศึกษา 

จากโรงเรียน
อ่ืน 

รวม 

วิทย์-คณิต 
  -วิทย์-คณิต 
  -วิทย์-คณิต (สุขภาพ) 
  -วิทย์-คณิต (คอมฯ) 

๖ 
(๔) 
(๑) 
(๑) 

๒๔๐ 
 

๑๙๒ ๔๘ ๒๔๐ 

อังกฤษ-คณิต ๑ ๔๐ ๓๒ ๘ ๔๐ 
อังกฤษ-สังคม ๒ ๘๐ ๖๔ ๑๖ ๘๐ 
อังกฤษ-ฝรั่งเศส ๑ ๔๐ ๓๒ ๘ ๔๐ 
อังกฤษ-จีน ๒ ๘๐ ๖๔ ๑๖ ๘๐ 

รวม ๑๒ ๔๘๐ ๓๘๔ ๙๖ ๔๘๐ 
 
๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.๔ 
     การรับนักเรียน จัดเป็น ๒ ประเภท 

๑. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนสตรีศึกษาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนให้เข้าเรียน
ตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัครเรียน และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทีโรงเรียนก าหนด (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕  
ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐) และมีความประพฤติดี 
           ๒. นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนต่าง ๆ ทุกสังกัด  
ไม่จ ากัดที่ตั้งของสถานศึกษา    

 ๓. หลักฐานการรับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.๔  (เฉพาะรูปภาพ JPG,PNG,GIF  เท่านั้น) 
  ๓.๑ ปพ.๑ ด้านหน้า 

      ๓.๒ ปพ.๑ ด้านหลัง 
      ๓.๓ ทะเบียนบ้านนักเรียน   

๔. ผู้ปกครองนักเรียนตามที่โรงเรียนที่ก าหนด 
 ผู้ปกครองที่จะน านักเรียนมามอบตัว  จะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน ในกรณีที่บิดา หรือมารดา 
ถึงแก่กรรม หรือมีเหตุขัดข้องอย่างอ่ืน โรงเรียนยินยอมให้บุคคลที่มีรายได้เป็นของตนเอง และต้องเป็นผู้ที่นักเรียนพัก
อาศัยอยู่ด้วย  หรือทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ทุกเวลาเป็นผู้ปกครอง 

 ๕. หลักฐานในการมอบตัว 
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบประกาศนียบัตร พร้อมส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ แสดงในวันมอบตัว 

          ๒. เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ของนักเรียน บิดา มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และยังไม่หมดอายุเช่น 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 
          ๓. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 



๕ 
 

ระดับชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล 
รายงานตัว 
และมอบตัว 

๑. นักเรียนที่จบ ม.๓ เดิม
(ใช้สิทธิ์) 

๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ 
 

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ๔  มิ.ย. ๒๕๖๓ ๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 ๒. นักเรียนที่จบ ม.๓ 
     จากโรงเรียนอื่น 

๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ๔  มิ.ย. ๒๕๖๓ ๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 
 

ตารางสอบ 
 

ชั้น วัน/เดือน/ปี เวลา ชั่วโมง วิชา 

ม.๑ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๓.๐๐ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ 

ม.๔ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๓.๐๐ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

เขตพื้นที่บริการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนสตรีศึกษา 

 
๑. เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
       ๑. พ้ืนที่รอบในด้านถนนผดุงพานิช  จากสามแยกถนนกองพล ๑๐  ถึงห้าแยกกกโพธิ์ พ้ืนที่ด้านทิศใต้ 
ถนนโพนทอง – ร้อยเอ็ด 
       ๒. พ้ืนที่ด้านตะวันออกถนนกองพล ๑๐  ถึงสามแยกคิววาปีปทุม  ถึงสี่แยกบายพาสและพ้ืนที่ด้านในตลอดแนว 

 

๒. เขตต าบลรอบเมือง ประกอบด้วย 
หมู่ที่ ๑  บ้านหนองหญ้าม้า  หมู่ที่ ๖  บ้านเหล่าขี้เหล็ก       หมู่ที่ ๑๑  บ้านเปลือยนอก 
หมู่ที่ ๒  บ้านเขวาเหล่า      หมู่ที่ ๗  บ้านหนองทุ่งมน       หมู่ที ่๑๒  บ้านเปลือยหัวสะพาน 
หมู่ที่ ๓  บ้านหัวแฮด    หมู่ที่ ๘  บ้านเปลือยหัวฝาย     หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแคน 
หมู่ที่ ๔  บ้านรอบเมือง       หมู่ที่ ๙  บ้านเปลือยใหญ่        หมู่ที ่๑๗  บ้านหนองหญ้าม้า 
หมู่ที่ ๕  บ้านทุ่งนาหลวง     หมู่ที่ ๑๐ บ้านเปลือยใหญ่       หมู่ที่ ๑๘  หมู่บ้านมารินทร์ 
หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าบักเล     หมู่ที่ ๒๐ บ้านสันติภาพ 

 

๓. เขตต าบลโนนรัง ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ๑ บ้านโนนรัง     หมู่ที่ ๒ บ้านโนนรัง    หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ 
 

๔. เขตต าบลเหนือเมือง ประกอบด้วย 
หมู่ที่ ๑  บ้านน้อยในเมือง    หมู่ที่ ๒ บ้านสามแยก     หมู่ที่ ๓   บ้านหนองแก 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองผักแว่น   เฉพาะผู้อาศัยอยู่ด้านทิศใต้แนวถนนโพนทอง – ร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ ๑๔ ห้าแยกกกโพธิ์       เฉพาะผู้อาศัยอยู่ด้านทิศใต้แนวถนนโพนทอง – ร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไผ่         หมู่ที่ ๒๒  บ้านน้อยในเมือง    หมู่ที่ ๒๓  บ้านหนองผักแว่นเดิม 

๕. เขตต าบลดงลาน ประกอบด้วย 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านสันติสุข  ทิศตะวันออกถนนร้อยเอ็ด – วาปีปทุม 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                         
                                                     

                                                     
(นายศิริ   ธนะมูล) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 



๗ 
 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ 

๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ระบบออนไลน์ 

สมัคร และรับสมัครนักเรียน  
ม.๑ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ม.๑ นักเรียนสอบคัดเลือก 

๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ระบบออนไลน์ 

สมัคร และรับสมัครนักเรียน  
ม.๑ ความสามารถพิเศษ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. 

คณะกรรมการคัดเลือกตามเอกสารหลักฐานประกอบ นักเรียน ม.๑  
(ประกาศผล ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
นักเรียนความสามารถพิเศษ  

 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สอบคัดเลือก นักเรียน ม.๑ 
- นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
- นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
- สอบจัดชั้นนักเรียนความสามารถพิเศษ 
- นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐ น. 

ประกาศผลสอบ ม.๑ ณ ป้ายประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา www.strisuksa.ac.th 
- นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
- นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
- นักเรียนความสามารถพิเศษ 

๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. 

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑   

๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ระบบออนไลน์ 

สมัคร และรับสมัครนักเรียน  
ม.๔  ประเภท นักเรียนทั่วไป 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 

- สอบจัดชั้นเรียนของนักเรียน ม.๓ เดิมของโรงเรียนสตรีศึกษา   
- สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป 

๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ประกาศผลสอบ/รายงานตัว ม.๔ ณ ป้ายประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา 
www.strisuksa.ac.th 

๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. 

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔   

 


