โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสาหรับนักเรียนที่สมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560
1. จานวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จานวน 30 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (กรณีสาเร็จการศึกษาชั้น ม.3) หรือ 5 ภาคเรียน
(กรณีกาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51) ดังนี้
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3.00

3.00

3.00

3.00

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

3.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจาตัวประชาชน)
3.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 เป็นชาย หรือ หญิงโสด
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
4.2 ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือ ปพ.1 : 3 (ฉบับ 2 ปีการศึกษา ม.1, ม.2)
ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซม. จานวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)
4.5 นักเรียนที่มาสมัครซึ่งกาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสงวนหญิง ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ 4.2 , 4.3
มีต่อ

-25. วันเวลาที่รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. สถานที่รับสมัคร
ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง
7. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
เวลา
5 มี.ค. 60 09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.
13.00 – 15.00 น.
หมายเหตุ

วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร์
120
ภาษาอังกฤษ
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์
120

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

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

8. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนสงวนหญิง
9. วันมอบตัว – ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
9.1 ให้นักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
9.2 ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ห้องคลังทฤษฎี (11103) อาคาร 11
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์

มีต่อ

-3หลักฐานที่ต้องนามาในวันมอบตัว 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 ชุดพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
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 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
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

โรงเรียนสงวนหญิง
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ผู้สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล……………………………………….………อายุ…………..ปี
สาเร็จการศึกษา หรือ กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
จากโรงเรียน…………………………………..ตาบล………………………....

ใช้สมัครวันที่ 20 - 24 ก.พ. 60

อาเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที…
่ ……….หมู่ที่…………ถนน……………………………………...

ติดรูปถ่าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

ตาบล……………………………..อาเภอ………………………………….....
จังหวัด……………………………โทรศัพท์บ้าน……………………….….….
โทรศัพท์มือถือ……………………………………..……………………….….

ประเภทที่สมัครเข้าเรียน

เลขประจาตัวผู้สมัคร

4 2

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น ม.1 และ ม.2 หรือ 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา วิทย์, คณิต, อังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
และเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ในชั้น ม.1, 2, 3

สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอก
หลักฐานที่นามาแสดงในวันสมัคร
 ใบ ปพ. 1 : 3
 ใบรับรองผลการเรียน
 ใบสาเนาทะเบียนบ้าน

ผลการเรียนเฉลี่ย ทุกรายวิชา……... วิทย์ ……... คณิต.….... อังกฤษ…..…
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรียนครบทั้ง 3 ระดับ
เรียนไม่ครบทั้ง 3 ระดับ

ลงชื่อ…………………ผู้ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ…………………ผู้เก็บหลักฐาน
วันที่………กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ………………………………ผู้สมัคร
REVISION NO.7
วันที่เริ่มใช้ 21 ม.ค. 52

