โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสําหรับนักเรียนที่สมัคร ม.4 ประเภทห'องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป9นศูนย-กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ปPการศึกษา 2562
1. จํานวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จํานวน 30 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร จํานวน 15 คน
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จํานวน 15 คน
3. คุณสมบัติของผู'สมัคร
3.1 กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3 ป-การศึกษา 2561 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป4นภาษาอังกฤษ (โครงการ EP) ของโรงเรียนสงวนหญิง
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑการเข=าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
ผลการเรียนเฉลี่ยไม+ต่ํากว+า
แผนการเรียน

ทุก
วิทยาศาสตรรายวิชา

คณิตศาสตร-

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร

3.25

3.00

3.00

3.00

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

3.00

2.75

2.75

3.00

เกณฑพิจารณา
อื่น ๆ
เรียนวิชา
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร
ม.1 – ม.3
-

4. หลักฐานที่ใช'ในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได=ที่โรงเรียนสงวนหญิง พร=อมระเบียบการ หรือดาวนโหลด
ได=ที่ www.sysp.ac.th
4.2 รูปถ'ายหน=าตรงไม'สวมหมวก ไม'สวมแว'นตาดํา ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
4.3 ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับ 5 ภาคเรียน

มีต+อ
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5. วันสอบคัดเลือก
5.1 วันสอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2562
5.2 วิชาที่สอบคัดเลือก (ถ=าเปQดรับสมัคร)

แผนการเรียน วิทยาศาสตร- – คณิตศาสตรวัน เดือน ปP

เวลา

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

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร ฉบับที่ 1
(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
วิทยาศาสตร ฉบับที่ 1
(ภาษาอังกฤษ)

เวลา/นาที
60

สถานที่
ห=องเรียน
อาคาร 8

60
60

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร- และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วัน เดือน ปP

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
ห=องเรียน
อาคาร 8

60
60

6. วันรับสมัคร

วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม'เว=นวันหยุดราชการ

7. สถานที่รับสมัคร

ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

8. วันประกาศผล และรายงานตัว
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต=องมารายงานตัวด=วยตนเอง)
9. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู'ปกครอง
9.1 นักเรียนที่มารายงานตัวตามข=อ 8 ให=มามอบตัวเป4นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร=อมผู=ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม+มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว+าสละสิทธิ์
9.2 ประชุมผู=ปกครอง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห=องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง
และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

มีต+อ
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หลักฐานที่ต'องนํามาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข=อมูลเรียบร=อย (มี 2 หน=า) พร=อมติดรูปถ'าย ขนาด 3 x 4 ซม.
จํานวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ'ายเอกสาร 1 ชุด
พร=อมรับรองสําเนาถูกต=อง)
3. ทะเบียนบ=านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ'ายเอกสาร 1 ชุด
พร=อมรับรองสําเนาถูกต=อง)
4. แบบบันทึกข=อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต'งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู=ปกครองนักเรียนที่แท=จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล=ว
7. เงินค'าใช=จ'ายต'าง ๆ (จะแจ=งให=ทราบภายหลัง)
หมายเหตุ

1. ประชุมผู'ปกครอง ม.4 ทุกประเภท วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห=องประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
2. หลักฐาน ใบ ปพ. 1 : 3 ข=อ 2 (ถ=ายังไม'ได=ส'งในวันที่ 17 มีนาคม 2562) ให=นํามาให=
ในวันประชุมผู=ปกครอง วันที่ 9 เมษายน 2562
3. จําหน'ายอุปกรณการเรียน วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห=องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห=อง 812 – 814) โรงเรียนสงวนหญิง
__________________________

ส.ญ.-วก.-51
หน=าที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข'าศึกษาต+อในชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 4 ประเภทห'องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสงวนหญิง ปPการศึกษา 2562
โครงการ Education Hub
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ผู'สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล……………………………………….………อายุ…………..ปP
สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 3 ปPการศึกษา 2561
จากโรงเรียน…………………………………..ตําบล………………………....
อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………….

ที่อยู+ป^จจุบัน (ที่สามารถติดต+อได')

ใช'สมัครวันที่ 23 – 27 ก.พ. 62

ติดรูปถ+าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

บ'านเลขที…
่ ……….หมู+ที่…………ถนน……………………………………...
ตําบล……………………………..อําเภอ…………………………………….
จังหวัด……………………………โทรศัพท-บ'าน……………………….….…
โทรศัพท-มือถือ (นักเรียน)………………………..……………………….…
โทรศัพท-มือถือ (ผู'ปกครอง)……………………..……………………….…

เลขประจําตัวผู'สมัคร
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ประเภทที่สมัครเข'าเรียน
โครงการ Education Hub
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
คุณสมบัติพิเศษ
- กําลังศึกษาอยู'ในชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 3 ป-การศึกษา 2561 โรงเรียนสงวนหญิง
(โครงการ English Program)
มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ไม'ต่ํากว'าเกณฑที่กําหนด)
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ทุกรายวิชา 3.25
2) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ทุกรายวิชา 3.00
ผลการเรียนเฉลี่ย ทุกรายวิชา……... วิทย ……... คณิต.….... อังกฤษ…..…
วิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม
แผนการเรียนที่สมัคร
วิทย – คณิต

เรียนครบทั้ง 3 ระดับ
เรียนไม'ครบทั้ง 3 ระดับ
อังกฤษ – จีน

สําหรับเจ'าหน'าที่ผู'รับสมัครกรอก
หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร
ใบ ปพ. 1 : 3
ใบรับรองผลการเรียน
ใบสําเนาทะเบียนบ'าน
ลงชื่อ…………………ผู'ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ…………………ผู'เก็บหลักฐาน
วันที่………กุมภาพันธ- 2562

ลงชื่อ………………………………ผู'สมัคร

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

