โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ
(ประเภทสอบคัดเลือก)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
(2) เป็นชำย หรือหญิงโสด
(3) มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน ตำมทีก่ ำหนด ดังนี้
แผนการเรียน
1.
2.
3.
4.

วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ – คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ – ภำษำญี่ปุ่น
ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน

ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา
3.00
2.75
2.75
2.75

เกรดเฉลี่ยสะสม
ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

อังกฤษ

3.00
2.00
2.00
2.00

3.00
3.00
2.00
2.00

2.75
2.75
2.75
2.75

1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบกำร
หรือดำวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1 : บ) 5 ภำคเรียน
ฉบับจริงและฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ฉบับ
(3) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง และถ่ำยเอกสำร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 3 x 4 เซนติเมตร
จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนำมำวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนน O-NET ปีกำรศึกษำ 2560

มีต่อ
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2. จานวนนักเรียนที่รับ
1.
2.
3.
4.

แผนการเรียน

จานวนที่รับ (คน)

วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ – คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ – ภำษำญี่ปุ่น
ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน

10
10
10
10

3. วันรับใบสมัคร และวันรับสมัคร
รับใบสมัคร
วันที่ 23 – 28 มีนำคม 2561
รับสมัคร
วันที่ 25 – 28 มีนำคม 2561 เวลำ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
4. สถานที่รับสมัคร

ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง

5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกจำกคะแนนรวมกำรสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน และคะแนน O – NET ทุกวิชำที่สอบ
ในชั้นม.3 ในสัดส่วน 70 : 30 ตำมลำดับ
6. วันคัดเลือก และวิชาที่สอบ
วันสอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษำยน 2561
วิชำที่สอบคัดเลือก (ถ้ำเปิดรับสมัคร)
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วันสอบ

เวลา

1 เม.ย. 61

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
60

วิชาที่สอบ
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
วิทยำศำสตร์

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วันสอบ

เวลา

1 เม.ย. 61

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
60
60

วิชาที่สอบ
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
มีต่อ
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หมายเหตุ 1. นักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชำที่สอบ
ไม่ต่ำกว่ำ 50% โดยกำหนดอัตรำส่วนคะแนน ดังนี้
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์
วิชำวิทยำศำสตร์ : คณิตศำสตร์ : ภำษำอังกฤษ
= 4:4:2
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – คณิตศำสตร์
วิชำภำษำอังกฤษ : คณิตศำสตร์ : ภำษำไทย + สังคมศึกษำ = 4 : 4 : 2
แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำญี่ปุ่น และแผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน
วิชำภำษำอังกฤษ : คณิตศำสตร์ : ภำษำไทย + สังคมศึกษำ = 4 : 2 : 4
2. ใช้ดินสอดำ 2B ในกำรระบำยกระดำษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
7. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกำศผลสอบ วันที่ 5 เมษำยน 2561 เวลำ 09.00 น.
ที่ห้องฝ่ำยบริหำรวิชำกำร อำคำร 1 ชั้นล่ำง โรงเรียนสงวนหญิง
รำยงำนตัว
วันที่ 5 เมษำยน 2561 เวลำ 09.00 - 12.00 น.
ที่ห้องฝ่ำยบริหำรวิชำกำร อำคำร 1 ชั้นล่ำง โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธ์
8. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มำรำยงำนตัวตำมข้อ 7 ต้องมำมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
วันที่ 8 เมษำยน 2561 เวลำ 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ต้องนามาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้ำ)
พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : บ ฉบับจบกำรศึกษำชั้น ม.ต้น
(ฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อบิดำ มำรดำ และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถ่ำยเอกสำร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกำยชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว
7. เงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ (จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง)
_____________________________

ส.ญ.-วก.-51/9
หน้ำที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา 2561
(นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ)
ผู้สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล ……………………………………….……… อายุ ………….. ปี

ใช้สมัครวันที่ 25 - 28 มี.ค. 2561

สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
จากโรงเรียน ………………………………….. ตาบล ……………………….....
อาเภอ ……………………………. จังหวัด ……………………………………..

ติดรูปถ่าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที…
่ ……….หมู่ที่ ………… ถนน ……………………………………....
ตาบล …………………………….. อาเภอ …………………………………...…
จังหวัด …………………………… โทรศัพท์บ้าน ……………………….….….

เลขประจาตัวผู้สมัคร

โทรศัพท์มือถือ(นักเรียน)…………………………..………………………….…

4

โทรศัพท์มือถือ(ผู้ปกครอง)………………………..………………………….…

ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ
ทาเครื่องหมาย  ในช่อง  แผนฯ ที่ต้องการสมัคร
แผนการเรียน






ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา

เกรดเฉลี่ยสะสม
ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อังกฤษ
3.00
3.00
2.75

วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์

3.00

ภำษำอังกฤษ – คณิตศำสตร์

2.75

2.00

3.00

2.75

ภำษำอังกฤษ – ภำษำญี่ปุ่น

2.75

2.00

2.00

2.75

ภำษำอังกฤษ – ภำษำจีน

2.75

2.00

2.00

2.75

ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ……................................
ได้คะแนน O – NET รวมทั้ง 4 กลุ่มสาระฯ ..................................
ลงชื่อ ……………………………… ผู้สมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอก
หลักฐานที่นามาแสดงในวันสมัคร






ใบ ปพ.1 : บ (ฉบับจบ)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองผลการเรียน
เอกสารแสดงคะแนน O-NET
ลงชื่อ ………………… ผู้ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ ………………… ผู้เก็บหลักฐาน

วันที่ …..…. มีนาคม 2561

REVISION NO.6
วันที่เริ่มใช้ 21 ม.ค. 52

