โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสําหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปจากทัว่ ประเทศ
ป1การศึกษา 2562
1. จํานวนนักเรียนที่รับ

162 คน

2. หลักฐานที่ใชในการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวน#โหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว1ากําลังเรียนอยู1ในชั้นประถมศึกษาป9ที่ 6
ป9การศึกษา 2561
(3) ใบทะเบียนบานฉบับจริง และถ1ายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถ1ายหนาตรงไม1สวมหมวก ไม1สวมแว1นตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนน O – NET ป9การศึกษา 2561
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม1เวนวันหยุดราชการ (รับไดที่หองประชาสัมพันธ# : เรือนลดาวัลย#)
วันรับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม1เวนวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค# โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันสอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เปPนตนไป
5.1 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เปPนตนไป
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร# วิทยาศาสตร# ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง

มีต,อ

-2วันสอบ
30 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)
40
60
40
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
60
14.05 – 14.45 น.
40

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร#
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร#
ภาษาอังกฤษ

6. วันประกาศผล และรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ปVายประกาศ อาคารโดมหนาเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (หอง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ คะแนนที่ใชในการคัดเลือกมาจาก 2 ส1วน คือ
1) คะแนนรวม 5 วิชาจากขอสอบของโรงเรียน รอยละ 70
และ 2) คะแนนรวม 4 กลุ1มสาระการเรียนรูจากการสอบ O – NET ชั้นป.6 รอยละ 30
* คะแนนจากการสอบคัดเลือก จะนํามาใชในการจัดหองเรียน *
การรายงานตัวใหนําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย นักเรียนที่ไม,นําบัตรประจําตัว
ผูสมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัว
นักเรียนที่ไม,มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว,าสละสิทธิ์
7. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มีชื่อในประกาศผล และมารายงานตัว ตามขอ 6 ตองมามอบตัว และลงทะเบียนเรียน
พรอมผูปกครองนักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค#
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม,มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว,าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัว
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกขอมูลเรียบรอย (มี 2 หนา) พรอมติดรูปถ1าย
ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป (รับไดวันมารายงานตัว)
2. ใบ ปพ.1 : 2 ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง พรอมฉบับถ1ายเอกสาร 1 ชุด)
3. ทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และถ1ายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน (รับไดวันมารายงานตัว)
5. ตัวนักเรียนเอง แต1งกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินค1าใชจ1ายต1าง ๆ (จะแจงใหทราบวันมารายงานตัว)

ส.ญ.-วก.-51/4
หนาที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเขาศึกษาต,อในชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ
โรงเรียนสงวนหญิง ป1การศึกษา 2562
ผูสมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล …………………………………………………………..….……… อายุ ………….. ป1
สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป1ที่ 6 ป1การศึกษา 2561
จากโรงเรียน …………………………….………..…………….. ตําบล …………………..………...
อําเภอ …………………………..……….….…. จังหวัด ………………………….…………………...

ที่อยู,ปAจจุบัน
บานเลขที่……………….หมู,ที่ …………….… ถนน ………..………………………………..………
ตําบล ………………………….…………..….. อําเภอ …………………………………………………
จังหวัด ……………………………….…..…… โทรศัพทCบาน ……….…………..…………….……
โทรศัพทCมือถือ(นักเรียน)…………………………………..………………..…………………………
โทรศัพทCมือถือ(ผูปกครอง)………………………………..………………..…………………………
ประเภทหองเรียนปกติที่สมัคร
ทําเครื่องหมาย ในช,อง
ที่ตองการสมัครเพียงประเภทเดียว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(3)
นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ
(4)
รับสมัคร วันที่ 23 - 24 มี.ค. 62
นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ
(5)
ไดคะแนน O – NET รวมทั้ง 4 กลุ,มสาระฯ …..…………………

ใชสมัครวันที่ 23 - 27 มี.ค. 62

ติดรูปถ,าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

เลขประจําตัวผูสมัคร

1

สําหรับเจาหนาที่ผูรับสมัครกรอก
หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร
ใบ ปพ.1 : ป (ฉบับจบ)
สําเนาทะเบียนบาน
เอกสารแสดงคะแนน O – NET
เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ
(เฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

ลงชื่อ ……….………… ผูตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ ……………………………… ผูสมัคร

ลงชื่อ .………...…..… ผูเก็บหลักฐาน
วันที่ …...... มีนาคม 2562
REVISION NO.6
วันที่เริ่มใช 21 ม.ค. 52

