ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป#ที่ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ ป#การศึกษา 2562
ดวยโรงเรี ยนสงวนหญิ ง มี ความประสงคจะรั บ นั กเรีย นเขาศึ กษาตอในชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป% ที่ 1
ประเภทหองเรียนพิเศษ ป%การศึกษา 2562 ดังนี้
หองเรียนพิเศษ รับ 4 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน ไดแก
1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป1นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) 2 หองเรียน
2. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
(SMART CLASS) 2 หองเรียน
ดังนั้น เพื่อใหเป1นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป%การศึกษา 2562 โรงเรียนสงวนหญิ ง จึงกําหนดรายละเอียด และหลักเกณฑในการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอหองเรียนพิเศษ ดังตอไปนี้

-2ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป<นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
หรือเทียบเทา
(2) ไมจํากัดอายุ
(3) เป1นชาย , หญิง โสด
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5)
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
2. จํานวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จํานวน 60 คน
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ (รับไดที่ประชาสัมพันธ : เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

5. วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก
5.1 วิชาที่สอบ ไดแก ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
5.2 วันที่สอบ
- วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562
สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- วันที่ 9 มีนาคม 2562
สอบวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
(ใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง)

-3ตารางสอบ
วัน เดือน ป#
วันเสารที่
2 มี.ค. 62

เวลา
08.30 – 10.30 น.

วันอาทิตยที่
3 มี.ค. 62

08.30 – 09.30 น.
09.35 – 10.05 น.

วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
120
สัมภาษณ (Interview) (กลุม 1)
Picture Description (กลุม 2)
120
Read Aloud
(กลุม 3)
120
สัมภาษณ (Interview) (กลุม 1)
120
Picture Description (กลุม 2)
120
Read Aloud
(กลุม 3)
120
พักกลางวัน
60
สัมภาษณ (Interview) (กลุม 1)
120
Picture Description (กลุม 2)
120
Read Aloud
(กลุม 3)
120
สอบขอเขียนภาคภาษาอังกฤษ
60
สอบทักษะการฟnง
30

วันเสารที่
9 มี.ค. 62

08.30 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

10.35 – 12.35 น.

12.40 – 13.40 น.
13.40 – 15.40 น.

90
60

สถานที่
หองเรียนชั้น 3, 4
อาคาร 2

หองเรียนชั้น 3, 4
อาคาร 2
หองโสตทัศนศึกษา
(หอง 812 - 814)

หมายเหตุ 1. เกณฑการคัดเลือก นักเรียนตองผานการสอบภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562)
โดยไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป ถานักเรียนผานเกณฑการคัดเลือก
เกินจํานวนที่จะรับ จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร) ของผูเขาสอบทุกคน มาเรียงลําดับ
2. วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหนาอาคาร 2 โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนเขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบ
6. วันประกาศผล และรายงานตัว
- ประกาศผล วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมหนาเสาธง
โรงเรียนสงวนหญิง
- รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และนักเรียนตัวสํารอง (ถามี) ใหมารายงานตัว
พรอมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

-47. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูปกครอง
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดและมารายงานตัว ใหมามอบตัวเป1นนักเรียน และลงทะเบียนเรียน
พรอมผูปกครองนักเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธO
- ประชุมผูปกครอง วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 2 (หอง 236)
และวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรO ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMART CLASS)
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
หรือเทียบเทา
(2) ไมจํากัดอายุ
(3) เป1นชาย, หญิง โสด
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น ป.4 – ป.5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้น ป.4 – ป.5)
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
2. จํานวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จํานวน 60 คน
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ (รับไดที่ประชาสัมพันธ : เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ

-54. สถานที่รับสมัคร หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
5. วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก
สอบขอเขียน 3 วิชา ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
วันที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30 น.
(ใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง)
วัน เดือน ป#
9 มี.ค. 62

เวลา
09.00 – 11.00 น.
11.05 – 12.05 น.
13.00 – 14.30 น.

หมายเหตุ

ตารางสอบ
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร
120
ภาษาอังกฤษ
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิทยาศาสตร

สถานที่
หองเรียน
อาคาร 8

90

1. นักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ ไมต่ํากวา 50%
โดยกําหนดอัตราสวนคะแนนวิชาคณิตศาสตร : วิทยาศาสตร : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2
2. ใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง

6. วันประกาศผล และรายงานตัว
- ประกาศผล วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมหนาเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
- รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และนักเรียนตัวสํารอง (ถามี) ใหมารายงานตัว
พรอมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
7. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูปกครอง
7.1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดและมารายงานตัว ใหมามอบตัวเป1นนักเรียน และ
ลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครองนักเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธO
7.2 ประชุมผูปกครอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม
อาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง และวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

-6หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัวนักเรียนหองเรียนพิเศษ EP และ Smart Class มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกขอมูลเรียบรอย (มี 2 หนา) พรอมติดรูปถาย ขนาด 3 x 4 ซม.
จํานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง และฉบับถายเอกสาร 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
3. ทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แตงกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินคาใชจายตาง ๆ (จะแจงใหทราบภายหลัง)
หมายเหตุ ประชุมผูปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง พรอมสงเอกสารใบ ปพ. 1 : ป
ตามขอ 2 (ถายังไมไดสงใน วันที่ 16 มีนาคม 2562)
จึงขอใหผู ปกครองนั กเรียนที่มีนั กเรียนในปกครองของทาน ซึ่งมีคุณ สมบั ติครบถวนดังกลาวขางตน
นํานักเรียนมาสมัครเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลาที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

(นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

