ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2561
ด้ว ยโรงเรี ยนสงวนหญิ ง มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ รับ 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ได้แก่
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) 2 ห้องเรียน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
(โครงการ SMART CLASS) 2 ห้องเรียน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จึงกาหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ดังต่อไปนี้

-2ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
หรือเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็นชาย , หญิง โสด
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5)
(3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)
2. จานวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จานวน 60 คน
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รับได้ที่ประชาสัมพันธ์)
วันรับสมัคร
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร

ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง

5. วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก
5.1 วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
5.2 วันที่สอบ
- วันที่ 3 มีนาคม 2561
สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วันที่ 10 มีนาคม 2561
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(ใช้ดินสอดา 2B ในการระบายกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง)

-3ตารางสอบ
วัน เดือน ปี
วันเสาร์ที่
3 มี.ค. 61

เวลา
08.30 – 09.30 น.
09.35 – 10.05 น.
10.10 – 11.40 น.

11.45 – 12.45 น.
12.50 – 14.20 น.

14.25 – 15.55 น.

วันเสาร์ที่
10 มี.ค. 61

08.30 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.

วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
60
สอบทักษะการฟัง
30
สัมภาษณ์ (Interview) (กลุ่ม 1)
90
Picture Description (กลุ่ม 2)
90
Read Aloud
(กลุ่ม 3)
90
พักกลางวัน
60
Picture Description (กลุ่ม 1)
90
Read Aloud
(กลุ่ม 2)
90
สัมภาษณ์ (Interview) (กลุ่ม 3)
90
Read Aloud
(กลุ่ม 1)
90
สัมภาษณ์ (Interview) (กลุ่ม 2)
90
Picture Description (กลุ่ม 3)
90

สถานที่
ห้องเรียน ชั้น 3 , 4
อาคาร 2

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ห้องโสตทัศนศึกษา
(ห้อง 812 – 814)

90
60

หมายเหตุ เกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ (วันที่ 3 มีนาคม 2561)
โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เกินจานวนที่จะรับ จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์) ของผู้เข้าสอบทุกคน มาเรียงลาดับ
6. วันประกาศผล และรายงานตัว
- ประกาศผล วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมหน้าเสาธง
โรงเรียนสงวนหญิง
- รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และนักเรียนตัวสารอง (ถ้ามี) ให้มารายงานตัว
พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง

-47. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียน
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์
- ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 2 (ห้อง 236)
และวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
หรือเทียบเท่า
(2) ไม่จากัดอายุ
(3) เป็นชาย, หญิง โสด
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ
หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5)
(3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนามาวันสมัครอีก 1 รูป)
2. จานวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จานวน 60 คน
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รับได้ที่ประชาสัมพันธ์)
วันรับสมัคร
วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-54. สถานที่รับสมัคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง
5. วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
(ใช้ดินสอดา 2B ในการระบายกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง)
วัน เดือน ปี
10 มี.ค. 61

เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.

หมายเหตุ

ตารางสอบ
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร์
120
ภาษาอังกฤษ
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

90

1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ
ไม่ต่ากว่า 50% โดยกาหนดอัตราส่วนคะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4 : 4 : 2
2. ใช้ดินสอดา 2B ในการระบายกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง

6. วันประกาศผล และรายงานตัว
- ประกาศผล วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
- รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และนักเรียนตัวสารอง (ถ้ามี) ให้มารายงานตัว
พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง
7. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
7.1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และ
ลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์
7.2 ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์ และวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์

-6หลักฐานที่ต้องนามาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ Smart Class มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
จานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ. 1 : ป ตามข้อ 2
(ถ้ายังไม่ได้ส่งใน วันที่ 24 มีนาคม 2561)
จึงขอให้ผู้ ปกครองนั กเรียนที่มีนักเรี ยนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณ สมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น
นานักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลาที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

(นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

