ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป#ที่ 4 ประเภทหองเรียนพิเศษ ป#การศึกษา 2562
ดวยโรงเรียนสงวนหญิ ง มี ความประสงคจะรับ นักเรีย นเขาศึ กษาตอในชั้น มัธยมศึกษาป% ที่ 4
ประเภทหองเรียนพิเศษ ป%การศึกษา 2562 ดังนี้
หองเรียนพิเศษ รับ 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน ไดแก
1. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป2นศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) 1 หองเรียน
2. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SMTE)
1 หองเรียน
ดังนั้น เพื่อใหเป2นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป% การศึ กษา 2562 โรงเรี ย นสงวนหญิ ง จึ งกํ าหนดรายละเอี ย ดและหลั กเกณฑในการรับ สมั ครและสอบ
คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอหองเรียนพิเศษ ดังตอไปนี้

ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป3นศูนย5กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
(นักเรียน ม.3 โครงการ EP ของโรงเรียนสงวนหญิง)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ป#การศึกษา 2562
1. จํานวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง 30 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 15 คน
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จํานวน 15 คน

3. คุณสมบัติของผูสมัคร
3.1 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 3 ป%การศึกษา 2561 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป2นภาษาอังกฤษ (โครงการ EP) ของโรงเรียนสงวนหญิง
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑการเขาเรียนแผนการเรียนตามตาราง
ผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา
แผนการเรียน

ทุก
วิทยาศาสตร5
รายวิชา

คณิตศาสตร5

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

3.25

3.00

3.00

3.00

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

3.00

2.75

2.75

3.00

เกณฑ5
พิจารณา
อื่น ๆ
เรียนวิชา
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร
ม.1 – ม.3
-

4. หลักฐานที่ใชในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ หรือดาวนโหลด
ไดที่ www.sysp.ac.th
4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
4.3 ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับ 5 ภาคเรียน

-3–
5. วันสอบคัดเลือก
5.1 วันสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562
5.2 วิชาที่สอบคัดเลือก
แผนการเรียน วิทยาศาสตร5 – คณิตศาสตร5
วัน เดือน ป#
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร ฉบับที่ 1
10 มีนาคม 2562 09.00 – 10.00 น.
60
(ภาษาอังกฤษ)
10.05 – 11.05 น.
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
60
วิทยาศาสตร ฉบับที่ 1
11.10 – 12.10 น.
60
(ภาษาอังกฤษ)

สถานที่
หองเรียน
อาคาร 8

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วัน เดือน ป#

เวลา
10 มีนาคม 2562 09.00 – 10.00 น.
10.05 – 11.05 น.
11.10 – 12.10 น.

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร ฉบับที่ 2
(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
วิทยาศาสตร ฉบับที่ 2
(ภาษาอังกฤษ)

เวลา/นาที
60

สถานที่
หองเรียน
อาคาร 8

60
60

6. วันรับสมัคร

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ

7. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

8. วันประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนตองมารายงานตัวดวยตนเอง)
9. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูปกครอง
9.1 นักเรียนที่มารายงานตัวตามขอ 8 ใหมามอบตัวเป2นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
9.2 ประชุมผูปกครอง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง

-4–
หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกขอมูลเรียบรอย (มี 2 หนา) พรอมติดรูปถาย ขนาด 3 x 4 ซม.
จํานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
3. ทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แตงกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินคาใชจายตาง ๆ (จะแจงใหทราบภายหลัง)
หมายเหตุ

1. ประชุมผูปกครอง ม.4 ทุกประเภท วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
2. หลักฐาน ใบ ปพ. 1 : 3 ขอ 2 (ถายังไมไดสงในวันที่ 17 มีนาคม 2562) ใหนํามาให
ในวันประชุมผูปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562
3. จําหนายอุปกรณการเรียน วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (หอง 812 – 814) โรงเรียนสงวนหญิง
__________________________
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ประเภทหองเรียนพิเศษ
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SMTE)
ป#การศึกษา 2562
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 3 ป%การศึกษา 2561
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ป%การศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษาชั้น ม.3)
หรือ 5 ภาคเรียน (กรณีกําลังศึกษาอยูชั้น ม.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51) ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

ทุก
วิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 ภาษาอังกฤษ
รายวิชา
3.00

3.00

3.00

3.00

เกณฑ5พิจารณา
อื่น ๆ
เรียนวิชาคณิตศาสตร
เพิ่มเติม ชั้น ม.1 – ม.3

(3) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
(4) ไมเป2นโรคที่เป2นอุปสรรคตอการศึกษา
(5) เป2นชาย, หญิงโสด
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิงพรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงวากําลังศึกษาอยู
ชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 3 ป%การศึกษา 2561 ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ฉบับ
พรอม รับรองสําเนาถูกตอง
(3) ใบรับรองผลการเรียนและรับรองวาเรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติมในชั้น ม.1 - ม.3
(4) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครซึ่งกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 3 ป%การศึกษา 2561
โรงเรียนสงวนหญิง ใหยกเวนหลักฐานการสมัครขอ (2) และ (3)
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2. จํานวนนักเรียนที่รับ ชาย - หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จํานวน 30 คน
3. วันรับใบสมัคร
วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ
รับไดที่ประชาสัมพันธ โรงเรียนสงวนหญิง
4. กําหนดวันรับสมัคร
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
5. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

6. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
6.1 วันสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562
6.2 วิชาที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ป#
10 มี.ค. 62

เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร (ฉบับที่ 1)
120
11.05 – 12.05 น. คณิตศาสตร (ฉบับที่ 2)
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร (ฉบับที่ 1)
120
15.05 – 16.05 น. วิทยาศาสตร (ฉบับที่ 2)
60

สถานที่
หองเรียน
อาคาร 8

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ ไมต่ํากวา 50%
2. ใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง
7. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนตองมารายงานตัวดวยตนเอง)
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูปกครอง
8.1 ใหนักเรียนมามอบตัวเป2นนักเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียนพรอมผูปกครองนักเรียน
ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ5
8.2 ประชุมผูปกครอง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรฯ อาคาร 11 (หอง 11103) โรงเรียนสงวนหญิง และวันที่ 9 เมษายน
2562 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
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หลั กฐานที่ ต องนํ า มาในวั น มอบตั วนั ก เรี ยนหองเรียนพิ เศษโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป3 น ศู น ย5 ก ลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) และ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SMTE) มีดังนี้
1. ใบมอบตั ว นั ก เรี ย นที่ ก รอกขอมู ล เรี ย บรอย (มี 2 หนา) พรอมติ ด รู ป ถาย ขนาด 3 x 4 ซม.
จํานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
3. ทะเบี ยนบานที่ มี ชื่ อ บิ ด า มารดา และนั ก เรี ย น (ฉบั บ จริ ง และฉบั บ ถายเอกสาร 1 ชุ ด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แตงกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินคาใชจายตาง ๆ (จะแจงใหทราบภายหลัง)
หมายเหตุ ประชุมผูปกครอง ม. 4 ทุกประเภท วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
พรอมสงเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามขอ 2 (ถายังไมไดสงในวันที่ 17 มีนาคม 2562)
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
จึงขอใหผูปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกลาวขางตน
นํานักเรียนมาสมัครเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

(นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

