ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program ( EP)
ประจาปีการศึกษา 2561
…………………………………………..
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 2561 ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนใน
โครงการฯ มีความเป็นเลิศทางภาษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้เกิดความถนัดและมีทักษะภาษาอังกฤษในการ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล นาไปสู่การใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างมีคุณภาพ จึงมีการกาหนดรายละเอียดในการรับ
สมัคร คุณสมบัติ และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ English Program (EP) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
1. จานวนทีร่ บั 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน
2. การรับนักเรียน รับนักเรียนทั่วประเทศ โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา วิชาที่สอบ 5 วิชา ดังนี้
2.1 ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
2.2 คณิตศาสตร์
30 คะแนน
2.3 วิทยาศาสตร์
30 คะแนน
2.4 สังคมศึกษา
30 คะแนน
2.5 ภาษาไทย
30 คะแนน
และสอบสัมภาษณ์
30 คะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด 200 คะแนน
3. ผลการคัดเลือก เรียงตามคะแนนทั้ง ๕ วิชา (หากคะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ ตัดสิน)
4. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
4.1 กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี
4.3 เป็นโสด
4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๒
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 20 บาท)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 ใบรับรองผลการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
จากสถานศึกษาต้นสังกัด
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.5 รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
5.6 สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมนนทรีอาคาร 6 โรงเรียนสตรีศึกษา
5.7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
5.8 วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 1๐ มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
5.9 วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 1๒ มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
5.10 วันรายงานตัว วันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธ์ โรงเรียนจะเรียกผูส้ อบได้
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) เรียนเสริมหลักสูตรภาคภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 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
ครูผสู้ อน
• ครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน
• ครูชาวไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ/หรือมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

๓
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. จานวนทีร่ บั 2 ห้องเรียน รับนักเรียนทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยเปิดแผนการเรียนให้นักเรียน
เลือกตามความสนใจ จานวน 2 แผน คือ
1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1.2 แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ คือ อังกฤษ – จีน และ อังกฤษ – ญี่ปุ่น
2. การรั บ นักเรีย น รับนักเรียนทั่ว ประเทศ โดยการคัดเลือกจากการสอบวัดความสามารถทางวิชาการโดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียนสตรีศึกษา วิชาที่สอบ 5 วิชาดังนี้
2.1 ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
2.2 คณิตศาสตร์
30 คะแนน
2.3 วิทยาศาสตร์
30 คะแนน
2.4 สังคมศึกษา
30 คะแนน
2.5 ภาษาไทย
30 คะแนน
และสอบสัมภาษณ์
30 คะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด 200 คะแนน
3. ผลการคัดเลือก เรียงตามคะแนนทั้ง ๕ วิชา (หากคะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษ ตัดสิน)
๔. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
4.1 ประเภทโควตา เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ English Program
(EP) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.5 ขึ้นไป มีความประพฤติดีหรืออยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
4.2 ประเภททั่ ว ไป ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารหรื อเทีย บเท่า หรื อก าลั งศึ กษาอยู่ ใ นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่
2.75 ขึ้นไป มีความรู้และทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษในระดับดี
4.3 เป็นโสด
4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.5 มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
4.6 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการชาระเงินค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 25,000 บาท
และเงินสนับสนุนโครงการ EP ตลอดช่วงม.ปลาย (ม.๔ - ม.๖) จานวน 50,000 บาท
5. หลักฐานในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ และการมอบตัว
5.1 ระเบียบการพร้อมใบสมัครของโรงเรียนสตรีศึกษา (ชุดละ 20 บาท)
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.3 ใบรั บ รองผลการเรี ย นตั้ง แต่ ชั้ น มัธ ยมศึ กษาปีที่ 1 – 3 (5 ภาคเรียน) ตั้ งแต่ 2.75 ขึ้นไปจาก
สถานศึกษาต้นสังกัด
5.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.5 รับสมัครวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
5.6 สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมนนทรีอาคาร 6 โรงเรียนสตรีศึกษา

๔
5.7 เงินค่าสมัครสอบ 50 บาท
5.8 วันสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
5.9 วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บอร์ดกลางโรงเรียนสตรีศึกษา หรือ www.strisuksa.ac.th
5.10 วันรายงานตัว วันอังคารที่ 13 ถึงวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสตรีศึกษา
หมายเหตุ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธ์ โรงเรียนจะเรียกผูส้ อบได้ในลาดับถัดไปมา
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนแทน
6.เงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ English Program (EP)
6.1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
6.2 เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
6.3 จัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ ติวเข้มวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
และวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากอาจารย์ชาวต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 – 16.00 น.
6.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 – ม.6) เรียนไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
6.5 การเรียนการสอนเปิดสอนเป็นหลักสูตร 2 ภาษา คือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษาฯ และการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษ
* กลุ่มวิชาวิทย์ฯ – คณิตฯ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เป็นผู้สอน
* กลุ่มภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
7. วันจาหน่ายใบสมัคร
วันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561 อาคาร 6 ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนสตรีศึกษา
เวลา 08.30– 16.30 น.
8. สิทธิพเิ ศษ
8.1 จัดทุนการศึกษา ม.1 ซึ่งจะได้รับทุนโดยได้รับการยกเว้นค่ าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 17,500
บาท จาก ม.1 – ม.3 เป็นจานวน 6 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 105,000 บาท ทั้งหมดจานวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 210,000 บาท
8.2 จัดทุนการศึกษา ม.4 ซึ่งจะได้รับทุนโดยได้รับการยกเว้นค่าบารุงการศึกษาภาคเรียนละ 25,000
บาท จาก ม.๔ – ม.๖ เป็นจานวน 6 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท จานวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
150,000 บาท
8.3 นักเรียนทุกคนจะได้รับเสื้อ EP Blue / EP วิถีพุทธ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ ทุนจะได้รบั เฉพาะนักเรียนทีส่ อบเข้าได้ลาดับที่ 1 - 2 สาหรับ ม.1 และสาหรับ ม.4 จะได้รบั ทุนเฉพาะ
นักเรียนทีส่ อบได้ลาดับที่ 1 เท่านัน้ จะไม่มีการเลือ่ นลาดับในกรณีสละสิทธ์ทงั้ สองระดับ

๕
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 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายชิษณุพงศ์ อุ่นละออ)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

