
 

 

 

 

 

           ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  1  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  ป#การศึกษา  2562 

 
 

        ด�วยโรงเรียนสงวนหญิง  มีความประสงค�จะรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 1 
ประเภทห�องเรียนพิเศษ  ป%การศึกษา  2562  ดังนี้ 

        ห�องเรียนพิเศษ  รับ  4  ห�องเรียน  ห�องเรียนละ  30  คน  ได�แก� 
                  1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป1นภาษาอังกฤษ     
          (English Program : EP)  2  ห�องเรียน 
   2. โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร�  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  
                         (SMART  CLASS)  2  ห�องเรียน 

 ดังนั้น  เพ่ือให�เป1นไปตามประกาศ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ป%การศึกษา  2562  โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกําหนดรายละเอียด  และหลักเกณฑ�ในการรับสมัครและสอบ           
คัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต�อห�องเรียนพิเศษ  ดังต�อไปนี้ 
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 1.   คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1   คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังนี้ 
      (1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
          หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในชั้นประถมศึกษาป%ท่ี  6  ป%การศึกษา 2561   
          หรือเทียบเท�า 
       (2) ไม�จํากัดอายุ 
      (3)   เป1นชาย , หญิง  โสด 
       (4)   มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น  ป.4 – ป.5  เฉลี่ย  3.00  ข้ึนไป 
   1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
       (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ   
              หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th  
       (2)   ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรับรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5) 
       (3)   ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
      (4)   รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
           จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 2. จํานวนนักเรียนท่ีรับ ชาย – หญิง  จากนักเรียนท่ัวประเทศ จํานวน  60  คน 

 3. วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
  รับใบสมัครและระเบียบการ วันท่ี  21 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ท่ีประชาสัมพันธ� : เรือนลดาวัลย�) 
  วันรับสมัคร    วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 4.   สถานท่ีรับสมัคร ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5. วิชาท่ีสอบ  และวันสอบคัดเลือก   
           5.1 วิชาท่ีสอบ  ได�แก�  ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร�  และวิทยาศาสตร� 

   5.2 วันท่ีสอบ   
 -  วันท่ี  2 – 3  มีนาคม  2562   สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 -  วันท่ี  9   มีนาคม  2562       สอบวิชาวิทยาศาสตร�  และคณิตศาสตร�      

    (ใช�ดินสอดํา  2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง) 

ประเภทห�องเรียนพิเศษ 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป<นภาษาอังกฤษ 

(English  Program : EP) 
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ตารางสอบ 
 

วัน  เดือน  ป# เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

วันเสาร�ท่ี 
2 มี.ค. 62 

08.30 – 10.30 น. 
 
 

10.35 – 12.35 น. 
 
 

12.40 – 13.40 น. 
13.40 – 15.40 น. 

สัมภาษณ�  (Interview) (กลุ�ม 1)   
Picture  Description  (กลุ�ม 2) 
Read  Aloud            (กลุ�ม 3) 
สัมภาษณ�  (Interview) (กลุ�ม 1) 
Picture  Description  (กลุ�ม 2) 
Read  Aloud            (กลุ�ม 3) 
พักกลางวัน 
สัมภาษณ�  (Interview) (กลุ�ม 1) 
Picture  Description  (กลุ�ม 2) 
Read Aloud             (กลุ�ม 3) 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
60 
120 
120 
120 

ห�องเรียนชั้น 3, 4   
อาคาร 2 

วันอาทิตย�ท่ี 
3 มี.ค. 62     

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.05 น. 

สอบข�อเขียนภาคภาษาอังกฤษ 
สอบทักษะการฟnง  

60 
30 

ห�องเรียนชั้น 3, 4 
อาคาร 2 

วันเสาร�ท่ี   
9 มี.ค. 62 

08.30 – 10.00 น. 
10.05 – 11.05 น. 

คณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร� 

90 
60 

ห�องโสตทัศนศึกษา 
(ห�อง 812 - 814) 

 

 หมายเหตุ  1. เกณฑ�การคัดเลือก  นักเรียนต�องผ�านการสอบภาษาอังกฤษ  (วันท่ี  2 – 3  มีนาคม  2562)      
    โดยได�คะแนนร�อยละ 60 ข้ึนไป ถ�านักเรียนผ�านเกณฑ�การคัดเลือก 
                 เกินจํานวนท่ีจะรับ จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมท้ัง  3  วิชา  (วชิาภาษาอังกฤษ    
                         วชิาวิทยาศาสตร�  และวิชาคณิตศาสตร�)  ของผู�เข�าสอบทุกคน  มาเรียงลําดับ 

   2. วันท่ี  2 – 3  มีนาคม  2562  เวลา  08.00 น.  ณ  บริเวณหน�าอาคาร  2  โรงเรียนสงวนหญิง  
   นักเรียนเข�าร�วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบ 
 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   
  -  ประกาศผล  วันท่ี  13  มีนาคม  2562   เวลา  09.00  น.  ณ  อาคารโดมหน�าเสาธง   
                   โรงเรียนสงวนหญิง 
  -  รายงานตัว  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�  และนักเรียนตัวสํารอง  (ถ�ามี)  ให�มารายงานตัว 
     พร�อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันท่ี  13  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
     ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 



 

 

- 4 -  

 7.   วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู�ปกครอง 
           -  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�และมารายงานตัว  ให�มามอบตัวเป1นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียน 
                พร�อมผู�ปกครองนักเรียน  ในวันท่ี  16  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.   
                ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 
                   นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธO 
  -  ประชุมผู�ปกครอง วันท่ี  16  มีนาคม  2562  เวลา  13.00 น.  ณ  อาคาร 2  (ห�อง 236)   
                    และวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.   ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�   
  โรงเรียนสงวนหญิง 

 
 

 
 

 1. คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1 คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังนี้ 
    (1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

    หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในชั้นประถมศึกษาป%ท่ี  6  ป%การศึกษา  2561   
     หรือเทียบเท�า 

    (2) ไม�จํากัดอายุ 
    (3) เป1นชาย, หญิง โสด 
    (4) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น  ป.4 – ป.5   เฉลี่ย  3.50  ข้ึนไป 
  1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ   
     หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th  
    (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรับรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5) 
    (3) ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
    (4) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
     จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 2. จํานวนนักเรียนท่ีรับ  ชาย – หญิง  จากนักเรียนท่ัวประเทศ  จํานวน  60  คน   

 3. วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
  รับใบสมัครและระเบียบการ วันท่ี  21 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ท่ีประชาสัมพันธ� : เรือนลดาวัลย�) 
  วันรับสมัคร   วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 

ประเภทห�องเรียนพิเศษ 
โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรO  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART CLASS) 
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 4. สถานท่ีรับสมัคร  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5. วิชาท่ีสอบ  และวันสอบคัดเลือก 
    สอบข�อเขียน  3  วิชา  ได�แก�   คณิตศาสตร�   วิทยาศาสตร�   และภาษาอังกฤษ   
    วันท่ี  9  มีนาคม  2562  ต้ังแต�เวลา  08.30 น.   
  (ใช�ดินสอดํา  2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง) 

ตารางสอบ 

วัน  เดือน  ป# เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

9  มี.ค. 62 09.00 – 11.00 น. 
11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ 

120 
60 

ห�องเรียน
อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร� 90  

 
 หมายเหตุ 1. นักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกจะต�องได�คะแนนรวมทุกวิชาท่ีสอบ ไม�ต่ํากว�า 50%   
      โดยกําหนดอัตราส�วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร� : วิทยาศาสตร� : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2   

 2. ใช�ดินสอดํา  2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 

 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   
  - ประกาศผล   วันท่ี  13  มีนาคม  2562  เวลา 09.00  น.  ณ อาคารโดมหน�าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
  - รายงานตัว   นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�  และนักเรียนตัวสํารอง  (ถ�ามี)  ให�มารายงานตัว 
    พร�อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันท่ี  13  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
    ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 7. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู�ปกครอง 
                7.1  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�และมารายงานตัว  ให�มามอบตัวเป1นนักเรียน  และ 
                            ลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียน  ในวันท่ี  16  มีนาคม  2562   
                            เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง   

       นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธO 
       7.2   ประชุมผู�ปกครอง  ในวันท่ี  16  มีนาคม  2562  เวลา  13.00 น.  ณ  ห�องประชุม                  
                            อาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง  และวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.   
        ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 
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     หลักฐานท่ีต�องนํามาในวันมอบตัวนักเรียนห�องเรียนพิเศษ EP  และ  Smart Class  มีดังนี้ 
1. ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข�อมูลเรียบร�อย  (มี  2  หน�า)  พร�อมติดรูปถ�าย  ขนาด  3 x 4  ซม.   
 จํานวน  1  รูป 

  2. ใบ  ปพ.1 : ป   ฉบับจบการศึกษาชั้น  ป.6  (ฉบับจริง  และฉบับถ�ายเอกสาร  1  ชุด   
    พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
  3. ทะเบียนบ�านท่ีมีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด   

          พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
  4. แบบบันทึกข�อมูลนักเรียน 
  5. ตัวนักเรียนเอง  แต�งกายชุดนักเรียนชั้น  ป.6 
  6. ตัวผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว 
  7. เงินค�าใช�จ�ายต�าง ๆ  (จะแจ�งให�ทราบภายหลัง) 
  หมายเหตุ ประชุมผู�ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  
                               ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมส�งเอกสารใบ  ปพ. 1 : ป   
     ตามข�อ  2  (ถ�ายังไม�ได�ส�งใน  วันท่ี  16  มีนาคม  2562) 
 

           จึงขอให�ผู�ปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนในปกครองของท�าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนดังกล�าวข�างต�น    
นํานักเรียนมาสมัครเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลาท่ีกําหนด 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                         
       (นายนิติกรณ�  ฉันท�วงศ�ชนะ) 
                                      ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง  

 
 
 


