โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ
(ประเภทสอบคัดเลือก)
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป'นชาย หรือหญิงโสด
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามที่กําหนด ดังนี้
แผนการเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

วิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3
ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร3
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ:น
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี

ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา
3.00
2.75
2.75
2.75
2.75

เกรดเฉลี่ยสะสม
ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม,ต่ํากว,าเกณฑ/
วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/

อังกฤษ

3.00
2.00
2.00
2.00
2.00

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวน3โหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
ฉบับจริงและฉบับถLายเอกสาร 1 ฉบับ
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถLายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถLายหนาตรงไมLสวมหมวก ไมLสวมแวLนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนน O – NET ปSการศึกษา 2561

มีต,อ
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2. จํานวนนักเรียนที่รับ
แผนการเรียน

จํานวนที่รับ (คน)

1. วิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3
2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร3
3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ:น
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

10
10
10
10

3. วันรับใบสมัคร และวันรับสมัคร
รับใบสมัคร
วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562 ไมLเวนวันหยุดราชการ (รับไดที่ประชาสัมพันธ3 : เรือนลดาวัลย3)
รับสมัคร
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไมLเวนวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค3 โรงเรียนสงวนหญิง

5. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกจากคะแนนรวมการสอบที่ใชขอสอบของโรงเรียน และคะแนน O – NET ทุกวิชาที่สอบ
ในชั้นม.3 ในสัดสLวน 70 : 30 ตามลําดับ
6. วันคัดเลือก และวิชาที่สอบ
วันสอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
วิชาที่สอบคัดเลือก (ถาเปWดรับสมัคร)
แผนการเรียน วิทยาศาสตร/ – คณิตศาสตร/
วันสอบ

เวลา

31 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร3
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร3

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร/, ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ@น, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน,
และภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
วันสอบ

เวลา

31 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร3
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
มีต,อ
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หมายเหตุ 1. นักเรียนที่ผLานการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ
ไมLต่ํากวLา 50% โดยกําหนดอัตราสLวนคะแนน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3
วิชาวิทยาศาสตร3 : คณิตศาสตร3 : ภาษาอังกฤษ
= 4:4:2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร3
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร3 : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 4 : 2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ:น, แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และแผน
การเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร3 : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 2 : 4
2. ใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง
7. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผลสอบ วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ที่หองฝ:ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นลLาง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ที่หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (หอง 812 – 814) โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม,มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว,าสละสิทธ/
8. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามขอ 7 ตองมามอบตัวพรอมผูปกครอง
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค3 โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม,มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กําหนด ถือว,าสละสิทธิ์
หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกขอมูลเรียบรอย (มี 2 หนา)
พรอมติดรูปถLาย ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : บ ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.ตน
(ฉบับจริง และฉบับถLายเอกสาร 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
3. ทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถLายเอกสาร 1 ชุดพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แตLงกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินคLาใชจLายตLาง ๆ (จะแจงใหทราบภายหลัง)
_____________________________

ส.ญ.-วก.-51/9
หนาที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเขาศึกษาต,อในชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 4 ประเภทหองเรียนปกติ
โรงเรียนสงวนหญิง ปGการศึกษา 2562
นักเรียนทัว่ ไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ (ประเภทสอบคัดเลือก)
ผูสมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล ……………………………………….……… อายุ ………….. ปG

ใชสมัครวันที่ 23 - 27 มี.ค. 2562

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ปGการศึกษา 2561
จากโรงเรียน ………………………………….. ตําบล ……………………….....
อําเภอ ……………………………. จังหวัด ……………………………………..

ติดรูปถ,าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

ที่อยู,ปIจจุบัน (ที่สามารถติดต,อได)
บานเลขที…
่ ……….หมู,ที่ ………… ถนน ……………………………………....
ตําบล …………………………….. อําเภอ …………………………………...…
จังหวัด …………………………… โทรศัพท/บาน ……………………….….….

เลขประจําตัวผูสมัคร

โทรศัพท/มือถือ(นักเรียน)…………………………..………………………….…
โทรศัพท/มือถือ(ผูปกครอง)………………………..………………………….…

4

ประเภทหองเรียนปกติ กลุ,มนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ
ทําเครื่องหมาย
แผนการเรียน

ในช,อง
ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา

แผนฯ ที่ตองการสมัคร
เกรดเฉลี่ยสะสม
ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม,ต่ํากว,าเกณฑ/
วิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร/
อังกฤษ
3.00
3.00
2.75

วิทยาศาสตร3 – คณิตศาสตร3

3.00

ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร3

2.75

2.00

3.00

2.75

ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ:น

2.75

2.00

2.00

2.75

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

2.75

2.00

2.00

2.75

ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี

2.75

2.00

2.00

2.75

สําหรับเจาหนาที่ผูรับสมัครกรอก
หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร
ใบ ปพ.1 : บ (ฉบับจบ)
สําเนาทะเบียนบาน
ใบรับรองผลการเรียน
เอกสารแสดงคะแนน O – NET

ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ……................................

ลงชื่อ ………………… ผูตรวจหลักฐาน

ไดคะแนน O – NET รวมทั้ง 4 กลุ,มสาระฯ ..................................

ลงชื่อ ………………… ผูเก็บหลักฐาน

ลงชื่อ ……………………………… ผูสมัคร

วันที่ …..…. มีนาคม 2562

REVISION NO.6
วันที่เริ่มใช 21 ม.ค. 52

