
โรงเรียนสงวนหญิง 
 
 
 
 
 

1.   จํานวนนักเรียนท่ีรับ ชาย – หญิง  จากนักเรียนท่ัวประเทศ  จํานวน  60  คน 

2.   คุณสมบัติของผู"สมัคร  ดังนี้ 
 (1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป&ท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท/า  
  หรือกําลังศึกษาอยู/ในชั้นประถมศึกษาป&ท่ี  6  ป&การศึกษา  2561  หรือเทียบเท/า 
 (2) เป3นชาย , หญิง โสด 
 (3) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้น  ป.4 – ป.5   เฉลี่ย  3.50  ข้ึนไป 

 หลักฐานท่ีใช"ในการสมัคร    ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได=ท่ีโรงเรียนสงวนหญิงพร=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) 

3.  วันรับสมัคร      วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ?  2562  เวลา  08.30 - 16.30  น.  ไม/เว=นวันหยุดราชการ 

4.  สถานท่ีรับสมัคร ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค?  โรงเรียนสงวนหญิง 

5.  วันสอบข"อเขียน นําปากกา,  ดินสอ  2B,  ยางลบ  และนําบัตรประจําตัวผู=สมัครสอบมาใช=ในการสอบด=วย 
 

 

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/ตํ่ากว/า  50%   
        โดยกําหนดอัตราส/วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร? : วิทยาศาสตร? : ภาษาอังกฤษ  =  4 : 4 : 2   

2.  ใช=ดินสอดํา  2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด=วยเครื่อง   
         มีต0อ       

 

.א   

ระเบียบการสําหรับนักเรียนท่ีสมัคร  ม.1  ประเภทห"องเรียนพิเศษ 
โครงการห"องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร6  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน.  (SMART  CLASS) 

ป.การศึกษา  2562 
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6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   
 6.1  ประกาศผล  วันท่ี  13  มีนาคม  2562   เวลา  09.00  น.  ณ  อาคารโดมหน=าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
 6.2  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=มามอบตัวเป3นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียน 
          พร=อมผู=ปกครองนักเรียน  ในวันท่ี  16  มีนาคม   2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.   
       ณ  ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค?  โรงเรียนสงวนหญิง   
          นักเรียนท่ีไม0มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว0าสละสิทธ6 
 7.2  ประชุมผู=ปกครอง  ในวันท่ี  16  มีนาคม  2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค?   
  โรงเรียนสงวนหญิง  และวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ณ  ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค?   
  โรงเรียนสงวนหญิง 
    หลักฐานท่ีต"องนํามาในวันมอบตัวนักเรียน  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  และรูปถ/ายเอกสาร  1  ชุด  พร=อมรับรอง 
               สําเนาถูกต=อง) 
  3.  ทะเบียนบ=านท่ีมีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ/ายเอกสาร  1  ชุด  พร=อมรับรอง  
               สําเนาถูกต=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  1.  ประชุมผู"ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  
        ณ  ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค?  โรงเรียนสงวนหญิง 

  2. หลักฐาน  ใบ  ปพ.1 : ป   ตามข=อ  2  (ถ=ายังไม/ได=ส/งใน  วันท่ี  16  มีนาคม  2562) 
        ให=นํามาให=ในวันประชุมผู=ปกครอง  วันท่ี  8  เมษายน  2562 
    3.  จําหน/ายอุปกรณ?การเรียน  (สมุด ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือ – เนตรนารี  
         และชุดยุวกาชาด)  วันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  10.30 น.  ณ  ห=องโสตทัศนศึกษา 
         อาคาร  8  (ห=อง  812 – 814)  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 
 



REVISION  NO.7 
วันท่ีเริ่มใช=  21  ม.ค. 52 

ส.ญ.-วก.-51 
หน=าท่ี  1    ใน  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข"าศึกษาต0อในช้ันมัธยมศึกษาป.ท่ี 1 ประเภทห"องเรียนพิเศษ 
โรงเรียนสงวนหญิง  ป.การศึกษา  2562 

โครงการห"องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร6 ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
(SMART  CLASS) 

 

 

ผู"สมัครกรอกตัวบรรจง 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล……………………………………….………อายุ…………..ป. 

สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาป.ที่  6  ป.การศึกษา  2561 

จากโรงเรียน…………………………………..ตําบล……………………….. 

อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………... 
 

ท่ีอยู0ปIจจุบัน 
 

บ"านเลขที…่……….หมู0ที่…………ถนน……………………………….…… 

ตําบล……………………………..อําเภอ…………………………………… 

จังหวัด……………………………โทรศัพท6บ"าน……………………….…... 

โทรศัพท6มือถือ (นักเรียน) ....……………….......…………………………... 

โทรศัพท6มือถือ (ผู"ปกครอง) …………………………..…………………… 

 

 

      โครงการห"องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร6 ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.             
    (SMART  CLASS)    
       

 

         คุณสมบัติพิเศษ 
 

            นักเรียนมีผลการเรียนทุกรายวิชา ป.4 – ป.5 เฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ………………………………ผู"สมัคร 

ใช"สมัครวันท่ี  23 - 27  ก.พ. 62 
 

 

 

 

 

 

 

เลขประจําตัวผู"สมัคร 
 

1 2    

 

 

 

ติดรูปถ0าย 
ขนาด  3 x 4  ซม. 

 

สําหรับเจ"าหน"าท่ีผู"รับสมัครกรอก 
หลักฐานท่ีนํามาแสดงในวันสมัคร 

 

����   ใบ ปพ. 1 : ป  หรือ 
ใบรับรองผลการเรียน  
(แสดงผลการเรยีนชั้น ป.4 – ป.5) 

����   ใบสําเนาทะเบียนบ"าน 
     

ลงชื่อ…………………ผู"ตรวจหลักฐาน 

    ลงชื่อ…………………ผู"เก็บหลักฐาน 

 

วันที่………กุมภาพันธ6  2562 
 

 

ข"าพเจ"ามีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ในชั้น  ป.4 – ป.5 
 

…………………….. 


