ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสตรีศึกษา
จึงขอกาหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ การคัดเลือกและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดังต่อไปนี้
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จำนวนนักเรียนที่รับเข้ำเรียน ๙ ห้องๆละ ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐๕ คน
(๑) ประเภทของนักเรียน
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก.) ร้อยละ ๔๐ ของจานวนที่รับได้ จานวน ๑๖๒ คน
โดยการสอบคัดเลือก
๒. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ข) ร้อยละ ๖๐ ของจานวนที่รับได้ จานวน ๒๔๓ คน
รับจากนักเรียนทั่วประเทศ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกทั้งหมด โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
(๒) คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งมี พ่อ แม่ ปู่ ย่า
ตา ยาย คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน เป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี (นับถึงวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนี้ หรือมีปัญหาให้คณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนพิจารณา และการวินิจฉัยของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๑.๒ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๑.๓ เพศหญิง เป็นโสด
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๑.๖ กรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจานวนมากกว่า ๑๖๒ คน โรงเรียนจะดาเนินการ
ให้นักเรียนจับฉลากในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ได้ตามจานวนที่ประกาศรับ

๒
๒. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ข. สอบคัดเลือก) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็นนักเรียนทั่วไป
๒.๒ สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๒.๓ เพศหญิง เป็นโสด
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๕ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
(๓) หลักฐานการรับสมัครเข้าเรียน
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
๒. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. ใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ (พร้อมสาเนา) ที่แสดงว่าจบหลักสูตรชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
๔. ผลการสอบ O-NET ป. ๖ (พิมพ์จากประกาศ สทศ.)
๕. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา ๑ ชุด
๖. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัย (รับแบบฟอร์มแสดงพิกัดที่จุดรับสมัครเข้าเรียน)
(๔) กาหนดวันแจกใบสมัคร วันรับสมัคร วันคัดเลือก วันประกาศผล
วันรับใบสมัคร (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ห้องนนทรี อาคาร ๖
 ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ระดับชั้น
ม.๑
นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ
๑.สอบคัดเลือกในเขต
พื้นที่บริการ (๔๐%)
………………………
นักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ
๒. สอบคัดเลือก
นักเรียนทั่วไป (๖๐%)

สอบ/
คัดเลือก

ประกาศผล

มอบตัว

๒๖ มี.ค.๕๙

๒ เม.ย. ๕๙

๙ เม.ย. ๕๙

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

……….……

…….……..….

………………

๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๙ ...................

๒๖ มี.ค.๕๙

๒ เม.ย. ๕๙

๙ เม.ย. ๕๙

รับสมัคร

จับฉลาก

๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๙ ๒๕ มี.ค. ๕๙
….......…….…

๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. วันรับสมัคร เริ่มรับสมัครวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และแต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒. เกณฑ์การสอบและคะแนนสอบ
o คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐
o คะแนนสอบใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐
รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ
- ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะใช้คะแนนของวิชาลาดับที่ ๑ เรียงลงมาจนถึงลาดับสุดท้าย
๓. สอบวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔. วันประกาศผล ประเภท ก–ข วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
(๕) กาหนดวันมอบตัว
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก ให้มามอบตัวลงทะเบียน
พร้อมผู้ปกครองในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา (ถ้ำไม่มำตำมวันเวลำดังกล่ำวทำงโรงเรียนจะถือว่ำสละสิทธิ์)
(๖) ผู้ปกครองนักเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
ผู้ปกครองที่จะนานักเรียนมามอบตัว จะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน ในกรณีที
บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือมีเหตุขัดข้องอย่างอื่น โรงเรียนยินยอมให้บุคคลที่มีรายได้เป็น
ของตนเองและต้องเป็นผู้ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ทุกเวลา
เป็นผู้ปกครองเท่านั้น
(๗) หลักฐานในวันมอบตัว
๑. ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริง ( ปพ.๑-๒ ) หรือใบประกาศนียบัตร พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด แสดงในวันมอบตัว
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนาจานวน ๑ ชุด

๔
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จานวนห้องเรียนที่เปิดรับ ๑๒ ห้องเรียน จานวนนักเรียน ๕๔๐ คน
(๑) แผนการเรียนที่โรงเรียนเปิดสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้จะเปิดแผนการเรียนทั้งหมด ๕ แผนการเรียน ดังนี้
จานวน
รับ
จาก
จาก
แผนการเรียน
รวม
ห้องเรียน จานวน สตรีศึกษา โรงเรียนอื่น
วิทย์-คณิต
๔
๑๘๐
๑๔๔
๓๖
๑๘๐
..................................
.............. ............ .................... ................. ...............
วิทย์-คณิต (สุขภาพ)
๑
๔๕
๓๖
๙
๔๕
..................................
.............. ............ .................... ................. ..............
วิทย์-คณิต (คอมฯ)
๑
๔๕
๓๖
๙
๔๕
..................................
.............. .............. ..............
..............
..............
อังกฤษ-คณิต
๑
๔๕
๓๖
๙
๔๕
อังกฤษ-สังคม
๒
๙๐
๗๒
๑๘
๙๐
อังกฤษ-ฝรั่งเศส
๑
๔๕
๓๖
๙
๔๕
อังกฤษ-จีน
๒
๙๐
๗๒
๑๘
๙๐
รวม
๑๒
๕๔๐
๔๓๒
๑๐๘
๕๔๐
(๒) คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ม.๔
๒.๑ การรับนักเรียน จัดเป็น ๒ ประเภท
๑) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนสตรีศึกษา
เป็นนักเรียนที่โรงเรียนให้เข้าเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนสมัครเรียน และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่ โรงเรียนกาหนด (ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาค ไม่ต่ากว่า 2.00) และมีความประพฤติดี
๒) นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนต่างๆ
ทุกสังกัด ไม่จากัดที่ตั้งของสถานศึกษา
(๓) หลักฐานการรับสมัครเข้าเรียนต่อ ม.๔
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว (รับใบสมัครทีห่ อ้ งประชุมนนทรี)
๒. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ ขนาด ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๓. ใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ใบ ปพ.๑ หรือ ปพ.๗ (พร้อมสาเนา) ที่แสดงว่าจบหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือเทียบเท่า
(นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีศึกษา ไม่ต้องเตรียมหลักฐานส่วนนี้)
๔. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา ๑ ชุด

๕
(๗) ผู้ปกครองนักเรียนตามที่โรงเรียนที่กาหนด
ผู้ปกครองที่จะนานักเรียนมามอบตัว จะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของนักเรียน ในกรณี
ที่บิดา หรือมารดาถึงแก่กรรม หรือมีเหตุขัดข้องอย่างอื่น โรงเรียนยินยอมให้บุคคลที่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง และต้องเป็นผู้ที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย หรือทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ทุกเวลาเป็นผู้ปกครอง
(๘) หลักฐานในการมอบตัว
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
แสดงในวันมอบตัว
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนาจานวน ๑ ฉบับ
๓. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับชั้น

รับสมัคร

สอบ/คัดเลือก

ประกาศผล

มอบตัว/รายงานตัว

๑. นักเรียนที่จบ ม.๓ เดิม
(ใช้สิทธิ์)

๒๑ มี.ค. ๕๙

๒๗ มี.ค. ๕๙

๓ เม.ย. ๕๙

๑๐ เม.ย. ๕๙

๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๙

๒๗ มี.ค. ๕๙

๓ เม.ย. ๕๙

๑๐ เม.ย. ๕๙

๒. นักเรียนที่จบ ม.๓
จากโรงเรียนอื่น

ตารางสอบ
ชั้นที่สอบ
ม.๑

วัน/เดือน/ปี
๒๖ มี.ค. ๕๙

เวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

ชั่วโมง
๓.๐๐

ม.๔

๒๗ มี.ค. ๕๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

๓.๐๐

วิชา
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา

๖

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปี

รายการ

๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๙ แจกใบสมัคร และรับสมัครนักเรียน
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ม.๑ ประเภท ก. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ม.๑ ประเภท ข. นักเรียนสอบคัดเลือก
๒๖ มี.ค. ๕๙
สอบคัดเลือก นักเรียน ม.๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประเภท ก. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภท ข. นักเรียนสอบคัดเลือก
๒ เม.ย. ๕๙
ประกาศผลสอบ ม.๑ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา www.strisuksa.ac.th
๐๙.๐๐ น.
 ประเภท ก. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือก – ๔๐ %)
 ประเภท ข. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (สอบคัดเลือก – ๖๐ %)
๙ เม.ย. ๕๙
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ พร้อมประชุมผู้ปกครอง
๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๙ แจกใบสมัคร และรับสมัครนักเรียน
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ม.๔ ประเภท นักเรียนทั่วไป
๒๑ มี.ค. ๕๙
แจกใบสมัคร และรับสมัครนักเรียน
๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ม.๔ ประเภท นักเรียน ม.๓ เดิม (สถานที่ ห้องแนะแนว)
๒๗ มี.ค.๕๙
- สอบจัดชั้นเรียนของนักเรียน ม.๓ เดิมของโรงเรียนสตรีศึกษา
๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. - สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป
๓ เม.ย. ๕๙
ประกาศผลสอบ ม.๔ ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา www.strisuksa.ac.th
๐๙.๐๐ น.
นักเรียน ม.๓ เดิม โรงเรียนสตรีศึกษาที่ประสงค์จะเรียน ม.๔
นักเรียนทั่วไป ม.๔
๑๐ เม.ย. ๕๙
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ พร้อมประชุมผู้ปกครอง
๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.

๗
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีศึกษา
๑. เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
๑. พื้นที่รอบในด้านถนนผดุงพานิช จากสามแยกถนนกองพล ๑๐ ถึงห้าแยกกกโพธิ์
พื้นที่ด้านทิศใต้ถนนโพนทอง – ร้อยเอ็ด
๒. พื้นที่ด้านตะวันออกถนนกองพล ๑๐ ถึงสามแยกคิววาปีปทุม ถึงสี่แยกบายพาสและพื้นที่ด้านในตลอดแนว
๒. เขตตาบลรอบเมือง ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเปลือยนอก
หมู่ที่ ๒ บ้านเขวาเหล่า หมู่ที่ ๗ บ้านหนองทุ่งมน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเปลือยหัวตะพาน
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวแฮด
หมู่ที่ ๘ บ้านเปลือยหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแคน
หมู่ที่ ๔ บ้านรอบเมือง
หมู่ที่ ๙ บ้านเปลือยใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองหญ้าม้า
หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งนาหลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเปลือยใหญ่ หมู่ที่ ๑๘ หมู่บ้านมารินทร์
หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าบักเล หมู่ที่ ๒๐ บ้านสันติภาพ
๓. เขตตาบลโนนรัง ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านโนนรัง
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์
๔. เขตตาบลเหนือเมือง 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. เขตตาบลดงลาน ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข ทิศตะวันออกถนนร้อยเอ็ด – วาปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

