โรงเรียนสงวนหญิง
א.

ระเบียบกำรสำหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน.
(โครงกำร SMART CLASS)
ปีกำรศึกษำ 2561
1. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จานวน 60 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
(2) เป็นชาย , หญิง โสด
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 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)
3. วันรับสมัคร

วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

4. สถำนที่รับสมัคร

ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันสอบข้อเขียน

นาปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ และนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบมาใช้ในการสอบด้วย

วัน เดือน ปี

เวลำ

10 มี.ค. 61

09.00 - 11.00 น.
11.05 - 12.05 น.
13.00 - 14.30 น.

หมำยเหตุ

วิชำที่สอบ

เวลำ/นำที

คณิตศาสตร์
120
ภาษาอังกฤษ
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร์
90

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

สถำนที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

มีต่อ

-2–
6. วันประกำศผล และรำยงำนตัว
6.1 ประกาศผล วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
6.2 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 ลงทะเบียนวิชำเรียนและประชุมผู้ปกครอง
7.1 นั ก เรี ย นที่ ส อบคั ด เลื อกได้ แ ละมารายงานตั ว ให้ ม ามอบตั ว เป็ น นั ก เรียน และลงทะเบี ย นเรีย น
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
นักเรียนที่ไม่มำมอบตัว และลงทะเบียนเรียนตำมวันและเวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธ์
7.2 ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
และวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันมอบตัวนักเรียน มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
จานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง และรูปถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
หมำยเหตุ 1. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
2. หลักฐาน ใบ ปพ.1 : ป ตามข้อ 2 (ถ้ายังไม่ได้ส่งใน วันที่ 24 มีนาคม 2561)
ให้นามาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 เมษายน 2561
3. จาหน่ายอุปกรณ์การเรียน (สมุด ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือ – เนตรนารี
และชุดยุวกาชาด) วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ส.ญ.-วก.-51
หน้าที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสงวนหญิง ปีกำรศึกษำ 2561
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน.
(โครงกำร SMART CLASS)
ผู้สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล……………………………………….………อำยุ…………..ปี
สำเร็จกำรศึกษำ หรือ กำลังเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
จำกโรงเรียน…………………………………..ตำบล………………………..
อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………...

ที่อยู่ปัจจุบัน

ใช้สมัครวันที่ 24 - 28 ก.พ. 61

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 3 x 4 ซม.

บ้ำนเลขที…
่ ……….หมู่ที่…………ถนน……………………………….……
ตำบล……………………………..อำเภอ……………………………………
จังหวัด……………………………โทรศัพท์บ้ำน……………………….…...
โทรศัพท์มือถือ (นักเรียน) ....……………….......…………………………...
โทรศัพท์มือถือ (ผู้ปกครอง) …………………………..……………………
โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำง สสวท. และ สอวน.
(โครงกำร SMART CLASS)

คุณสมบัติพิเศษ
นักเรียนมีผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ข้ำพเจ้ำมีผลกำรเรียนเฉลี่ยทุกรำยวิชำ ในชั้น ป.4 – ป.5
……………………..

เลขประจำตัวผู้สมัคร

1 2
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัครกรอก
หลักฐำนที่นำมำแสดงในวันสมัคร
 ใบ ปพ. 1 : ป หรือ
ใบรับรองผลกำรเรียน
(แสดงผลกำรเรียนชั้น ป.4 – ป.5)

 ใบสำเนำทะเบียนบ้ำน
ลงชื่อ…………………ผู้ตรวจหลักฐำน

ลงชื่อ………………………………ผู้สมัคร

ลงชื่อ…………………ผู้เก็บหลักฐำน
วันที่………กุมภำพันธ์ 2561

REVISION NO.7
วันที่เริ่มใช้ 21 ม.ค. 52

