ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

4

ห้องเรียนพิเศษ รับ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ได้แก่
1. โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program) 1 ห้องเรียน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 1 ห้องเรียน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสงวนหญิงจึงกาหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ดังต่อไปนี้
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ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ปีการศึกษา 2559
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1)
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(EP) ของโรงเรียนสงวนหญิง
(2) มี
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 ไม่ต่ากว่า
แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

(3)
(4)
1.2

เฉพาะวิชาพื้นฐาน
ทุกราย
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.25
3.00
3.00
2.75

2.75

2.00

2.00

2.75

เกณฑ์
พิจารณา
อื่น ๆ
เรียนวิชา
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3
-

มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในชั้น ม.1 – ม.3
เกิน 50 คะแนน (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของชั้น ม.3)
เป็นชาย, หญิง โสด
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม.
จานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)
2. จ่านวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จานวน 30 คน เข้าเรียน
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
3. วันรับใบสมัคร

วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

-34. ก่าหนดวันรับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. สถานที่รับสมัคร

ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง

6. วันประกาศผล และรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง
7. วัน มอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียน
ให้นักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่ก่าหนด ถือว่าสละสิทธ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (กรณีสาเร็จการศึกษาชั้น ม.3)
หรือ 5 ภาคเรียน ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

แผนการเรียน

ทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

3.00

3.00

3.00

(3) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
(4) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(5) เป็นชาย หรือหญิงโสด

3.00

หมายเหตุ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ในชั้น ม.1,
ม.2 และ ม.3
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1.2

. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร (ต่อ)
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1 : 3) ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
(3) ใบรับรองผลการเรียนและรับรองว่าเรียนวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3
(4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม.
จานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)
หมายเหตุ นักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัคร ข้อ 2 - 4
2. จ่านวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จานวน 30 คน
3. วันรับใบสมัคร
วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศาลาประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง
4. ก่าหนดวันรับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. สถานที่รับสมัคร

ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง

6. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
6.1
วันสอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2560
6.2 วิชาที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
5 มี.ค. 60

เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
วิทยาศาสตร์
หมายเหตุ

เวลา/นาที
120
60

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

120

1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ
ไม่ต่ากว่า 50% โดยกาหนดอัตราส่วนคะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4 : 4 : 2
2. ใช้ดินสอดา 2B ในการระบายกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง

-57. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ
อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียน และประชุมผู้ปกครอง
- ให้นักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
- ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ห้องคลังทฤษฎี (11103)
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่ก่าหนด ถือว่าสละสิทธ์

หลักฐานที่ต้องน่ามาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า)
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.ต้น (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครอง ม. 4 ทุกประเภท วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น
นานักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายประชอบ หลีนุกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

