โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบกำรสำหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ปีกำรศึกษำ 2561
1. จำนวนนักเรียนที่รับ

18 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐำนกำรสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
หรือเทียบเท่ำ
(2) เป็นโสด เพศหญิง ไม่จำกัดอำยุ
(3) มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้
- ศิลปะ รับ 10 คน ดังนี้
นำฏศิลป์ (2 คน), ดนตรีไทย (รวมนักเรียนที่ขับร้องเพลงไทยเดิมด้วย) (5 คน)
และดนตรีสำกล (3 คน)
- กีฬำ รับ 8 คน
(4) สำมำรถอยู่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด
2.2

หลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบกำร
หรือดำวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ำกำลังเรียนอยู่
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
(3) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง และถ่ำยเอกสำร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 3 x 4 เซนติเมตร
จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนำมำวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) หนังสือรับรองของโรงเรียนว่ำมีควำมสำมำรถพิเศษ และ / หรือ ใบเกียรติบัตร
ที่ได้จำกกำรไปแข่งขันประกวดนอกสถำนศึกษำในระดับประเทศ (ถ้ำมี)
(6) คะแนนสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560

มีต่อ

-23. วันรับใบสมัคร ระเบียบกำร และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบกำร วันที่ 23 – 26 มีนำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร (รับได้ทหี่ ้องประชำสัมพันธ์)
วันรับสมัคร
วันที่ 25 – 26 มีนำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
4. สถำนที่รับสมัคร

ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ
วันที่ 27 มีนำคม 2561 เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป
โดยผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพิเศษมำเอง
(นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมำแสดงด้วย นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมำแสดงจะหมดสิทธิ์ใน
กำรทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ)
6. วันประกำศผลและรำยงำนตัว
ประกำศผล
วันที่ 28 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 น.
รำยงำนตัว
วันที่ 28 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องฝ่ำยบริหำรวิชำกำร อำคำร 1 ชั้นล่ำง
หมำยเหตุ คะแนนที่ใช้ในกำรคัดเลือกมำจำก 2 ส่วน คือ
1) คะแนนรวม 5 วิชำจำกข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70
และ 2) คะแนนรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกกำรสอบ O – NET ชั้นป.6 ร้อยละ 30
* คะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก จะนำมำใช้ในกำรจัดห้องเรียนด้วย *
กำรรำยงำนตัวให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมำแสดงด้วย นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัว
ผู้สมัครมำแสดงจะหมดสิทธิ์ในกำรรำยงำนตัว
นักเรียนที่ไม่มำรำยงำนตัว ตำมวันและเวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์
7. วันสอบจัดห้องเรียน วันที่ 31 มีนำคม 2561 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
วิชำที่สอบ 1) คณิตศำสตร์ 2) วิทยำศำสตร์ 3) ภำษำไทย 4) สังคมศึกษำ 5) ภำษำอังกฤษ
และใช้ดินสอดำ 2B ในกำรระบำยคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
นักเรียนที่ไม่มำสอบจัดห้องเรียน โรงเรียนจะจัดห้องให้
วันสอบ

เวลำ

31 มี.ค. 61

09.00 – 09.40 น.
09.45 – 10.45 น.
10.50 – 11.30 น.

รวม (นำที)

40
60
40
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.00 น.
60
14.05 – 14.45 น.
40

วิชำที่สอบ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
มีต่อ

-38. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มำรำยงำนตัวตำมข้อ 6 ต้องมำมอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 7 เมษำยน 2561 เวลำ 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์
นักเรียนที่ไม่มำมอบตัวและลงทะเบียนเรียนตำมวันและเวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์
หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันมอบตัว
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้ำ) พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 3 x 4 ซม.
จำนวน 1 รูป (รับได้วันมำรำยงำนตัว)
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบกำรศึกษำชั้น ป.6 (ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ชุด)
3. ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อบิดำ มำรดำ และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ำยเอกสำร 1 ชุด พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (รับได้วันมำรำยงำนตัว)
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกำยชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว
7. เงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ (จะแจ้งให้ทรำบวันมำรำยงำนตัว)

ส.ญ.-วก.-51/4
หน้ำที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสงวนหญิง ปีกำรศึกษำ 2561
ผู้สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล …………………………………………………………..….……… อำยุ ………….. ปี
สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
จำกโรงเรียน …………………………….………..…………….. ตำบล …………………..………...
อำเภอ …………………………..……….….…. จังหวัด ………………………….…………………...

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้ำนเลขที่……………….หมู่ที่ …………….… ถนน ………..………………………………..………
ตำบล ………………………….…………..….. อำเภอ …………………………………………………
จังหวัด ……………………………….…..…… โทรศัพท์บ้ำน ……….…………..…………….……
โทรศัพท์มือถือ(นักเรียน)…………………………………..………………..…………………………
โทรศัพท์มือถือ(ผู้ปกครอง)………………………………..………………..…………………………
ประเภทห้องเรียนปกติที่สมัคร
ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  ที่ต้องกำรสมัครเพียงประเภทเดียว
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร
(3)
 นักเรียนทั่วไปที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
(4)
รับสมัคร วันที่ 25 - 26 มี.ค. 61
 นักเรียนทั่วไปจำกทั่วประเทศ
(5)

ใช้สมัครวันที่ 25 - 26 มี.ค. 61

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 3 x 4 ซม.

เลขประจำตัวผู้สมัคร

1

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัครกรอก
หลักฐำนที่นำมำแสดงในวันสมัคร
 ใบ ปพ.1 : ป (ฉบับจบ)
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 เอกสำรแสดงคะแนน O-NET
 เอกสำรรับรองควำมสำมำรถพิเศษ
(เฉพำะนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ)

ได้คะแนน O-NET รวมทั้ง 4 กลุ่มสำระฯ …..…………………

ลงชื่อ ……….………… ผู้ตรวจหลักฐำน
ลงชือ่ .………...…..… ผู้เก็บหลักฐำน

ลงชื่อ ……………………………… ผู้สมัคร
วันที่ …...... มีนำคม 2561
REVISION NO.6
วันที่เริ่มใช้ 21 ม.ค. 52

