ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา
เรื่อง การสอบแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ “Intensive English Proficiency Test” ครั้งที่ ๑
******************************
ดวยโรงเรียนสตรีศึกษา โดยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
(English Program) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด จะดําเนินการสอบแขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ “Intensive
English Proficiency Test” ครั้งที่ ๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ๓) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๔ - ๖) ในวันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ สอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ สอบเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการกระตุน
และสงเสริม ใหผู เรียนมีความสนใจตระหนัก ในความสําคัญของภาษาอั งกฤษและเพิ่ม ประสบการณในการเรียนมากขึ้น
โดยจัดสอบเฉพาะประเภทบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ระดับชั้นที่สมัครสอบ แบงการสอบเปน ๒ ระดับ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
๒. ลักษณะขอสอบ ขอสอบแบงออกเปน ๒ สวน ดังนี้
ขอสอบขอเขียน
เนื้อหาในระดับที่เรียนโดยอนุโลมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการฉบับปจจุบันครอบคลุมเนื้อหารายวิชา
พื้นฐานและเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ ๑ – ๒ ของแตละระดับมัธยมศึกษาตอนตน จาก ม.๑ – ม.๓ และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจาก ม.๔ - ม.๖ ในแตละระดับโดยแบงขอสอบขอเขียนออกเปน ๔ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ : Listening จํานวน ๒๐ ขอ
ขอละ ๑ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ : Vocabulary จํานวน ๒๐ ขอ
ขอละ ๑ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ : Reading
จํานวน ๒๐ ขอ
ขอละ ๑ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
ตอนที่ ๔ : Writing
จํานวน ๒๐ ขอ
ขอละ ๑ คะแนน
รวม ๒๐ คะแนน
คะแนน รวมทั้งหมด ๘๐ คะแนน
การสอบสัมภาษณ
นักเรียนที่ไดคะแนนขอเขียนตั้งแต ๖๐% ขึ้นไปจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน

~๒~
๓. การสมัครสอบ
ใหนักเรียนที่มีความประสงคจะเขาสอบแขงขัน สามารถสมัครได ๓ ชองทางดังนี้
๑. ยื่นใบสมัครที่โครงการ English Program โรงเรียนสตรีศกึ ษา ดวยตนเองพรอมคาสมัครคนละ ๑๐๐ บาทตัง้ แต
วันนี้ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒. สมัครทางไปรษณีย โดยสงรายชื่อผูสมัคร พรอมไปรษณียธนาณัติคาสมัครสอบในระหวาง วันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยชําระคาสมัครสอบ คนละ ๑๐๐ บาท สําหรับนักเรียนที่สมัคร ผานชองทางที่
๒ ใหสงไปรษณียธนาณัติ ในนาม นางพัชราวดี ประกอบแสง ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสตรีศกึ ษา
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ หรือรวบรวมรายชื่อพรอมเงินคาสมัครนําสงโดยตรงที่ โครงการ English Program
โรงเรียนสตรีศึกษา ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๔๓ – ๔๑๓๒๖๗ หรือ ๐๙๕- ๖๖๒๕๙๖๙
๓. สมัครไดทหี่ นางานในวันสอบขอเขียน วันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานโครงการ English
Program โรงเรียนสตรีศกึ ษา จากเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๔. การสอบแขงขัน
การสอบขอเขียน วันเสารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สอบเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ สอบเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
**** ขอใหนักเรียนทีส่ มัครเขาสอบแขงขัน ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบ ๓๐ นาที ****
๕. เกณฑการตัดสิน
นักเรียนที่ผานขอเขียน ๖๐% เขารับการสอบสัมภาษณ หลังจากนั้นนําคะแนนทัง้ สองสวนมารวมกันและถือเอาผูที่
ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ กรณีที่ไดคะแนนเทากันและอันดับเดียวกัน จะยึดคะแนนจากการสอบสัมภาษณเปนหลัก
๖. รางวัลการสอบแขงขัน
ทุกระดับที่แขงขัน จะมีรางวัลของแตละระดับชั้น ดังนี้
รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล
รับโลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล
รับเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล
รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล
รับเกียรติบัตร

พรอมเงินรางวัล
พรอมเงินรางวัล
พรอมเงินรางวัล
พรอมเงินรางวัล

๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

~๓~
๗. การประกาศผล
ประกาศผลสอบขอเขียน ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บอรดกลาง โรงเรียนสตรีศึกษา
หรือที่ www.strisuksa.ac.th
ประกาศผลสอบขอเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ ในวันที่อาทิตยที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ บอรดกลาง โรงเรียนสตรีศึกษา หรือที่ www.strisuksa.ac.th
๘. การมอบรางวัล
ในวันศุกรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณพิธีหนาเสาธง โรงเรียนสตรีศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชิษณุพงศ อุนละออ)
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีศกึ ษา

6 1 1
เลขที่สมัครสอบ --

ใบสมัครสอบแขงขันความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ
Intensive English Proficiency Test 2018 โครงการ English Program โรงเรียนสตรีศึกษา
**********************************************
ชื่อ – นามสกุล (ไทย).................................................................................................. ชั้น ...............................
NAME (Block Letter) .....................................................................................................................................
โรงเรียน ............................................................................................................................................................
ที่อยูปจ จุบัน สามารถติดตอได บานเลขที.่ ...........................ถนน.......................................................................
หมูที่....................................ตําบล...........................................อําเภอ.................................................................
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย. ...........................................................................................
โทรศัพท(บาน)..................................................โทรศัพทมอื ถือ.........................................................................
ลงชื่อ ................................................................. ผูส มัครสอบ
(..............................................................)
ไดชําระเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน 100 บาท เรียบรอยแลว
ลงชื่อ ...................................................................ผูร ับเงิน
(...............................................................)

6 1 1
เลขที่สมัครสอบ --

ชื่อ – นามสกุล (ไทย)......................................................................................
ชั้น ..................................................................................................................
NAME (Block Letter) ..................................................................................
โรงเรียน .........................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผูสมัครสอบ
(..............................................................)
......../........................../.................

หมายเหตุ
• การสอบขอเขียน วันเสารที่ 20 มกราคม 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น.
• สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 28 มกราคม 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 สอบเวลา 13.30 – 15.30 น.

ลงชื่อ ..................................................... ผูร ับสมัครสอบ
(..............................................................)
......../........................../.................

