โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสาหรับนักเรียนที่สมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)
ปีการศึกษา 2560
1. จานวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จานวน 30 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ของโรงเรียนสงวนหญิง
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 ไม่ต่ากว่า
แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ทุกราย
วิชา
3.25

2.75

เฉพาะวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.00
3.00
2.75

2.00

2.00

2.75

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

3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในชั้น ม.1 – ม.3
เกิน 50 คะแนน (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของชั้น ม.3)
3.4 เป็นชาย, หญิง โสด
4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
4.2 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)

มีต่อ

-25. วันรับสมัคร

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. สถานที่รับสมัคร

ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง

7. วันประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง)
8. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 7 ให้มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
หลักฐานที่ต้องนามาในวันมอบตัว 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 ชุดพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ

1. หลักฐาน ข้อ 2 ใบ ปพ. 1 : 3 ให้นามาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
2. จาหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
3. นักเรียนและผู้ปกครอง 1 คน จะต้องเข้าประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 20 เมษายน 2560
__________________________

ส.ญ.-วก.-51
หน้าที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา 2560
Intensive English Program
ผู้สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล……………………………………….………อายุ…………..ปี
สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
จากโรงเรียน…………………………………..ตาบล………………………....
อาเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

ใช้สมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 60

ติดรูปถ่าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

บ้านเลขที…
่ ……….หมู่ที่…………ถนน……………………………………...
ตาบล……………………………..อาเภอ…………………………………….
จังหวัด……………………………โทรศัพท์บ้าน……………………….….…
โทรศัพท์มือถือ……………………………………..……………………….…

ประเภทที่สมัครเข้าเรียน

เลขประจาตัวผู้สมัคร

4 1

ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program
คุณสมบัติพิเศษ
- กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสงวนหญิง
(โครงการ ENGLISH PROGRAM)

มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด)
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทุกรายวิชา 3.25
2) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ทุกรายวิชา 2.75
ผลการเรียนเฉลี่ย ทุกรายวิชา……... วิทย์ ……... คณิต.….... อังกฤษ…..…
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนครบทั้ง 3 ระดับ
เรียนไม่ครบทั้ง 3 ระดับ
แผนการเรียนที่เลือก

วิทย์ – คณิต

อังกฤษ – จีน

ลงชื่อ………………………………ผู้สมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอก
หลักฐานที่นามาแสดงในวันสมัคร
 ใบ ปพ. 1 : 3
 ใบรับรองผลการเรียน
 ใบสาเนาทะเบียนบ้าน
ลงชื่อ…………………ผู้ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ…………………ผู้เก็บหลักฐาน
วันที่………กุมภาพันธ์ 2560
REVISION NO.7
วันที่เริ่มใช้ 21 ม.ค. 52

