
 

 

 

                  ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี  4  ประเภทห�องเรียนพิเศษ  ป#การศึกษา  2562 
 
 

 ด�วยโรงเรียนสงวนหญิง  มีความประสงค�จะรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  4  
ประเภทห�องเรียนพิเศษ  ป%การศึกษา  2562  ดังนี้ 

 ห�องเรียนพิเศษ  รับ  2  ห�องเรียน  ห�องเรียนละ  30  คน  ได�แก� 
                1.  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป2นศูนย�กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)     
                     โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program  :  IP)  1  ห�องเรียน 
 2.  โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร�  คณิตศาสตร�  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล�อม  (SMTE)   
                     1  ห�องเรียน 

 ดังนั้น  เพ่ือให�เป2นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ป%การศึกษา  2562  โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ�ในการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข�าศึกษาต�อห�องเรียนพิเศษ  ดังต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประเภทห�องเรียนพิเศษ  
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป3นศูนย5กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

(นักเรียน  ม.3  โครงการ  EP  ของโรงเรียนสงวนหญิง) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 

ป#การศึกษา  2562 
 

1. จํานวนนักเรียนท่ีรับ  ชาย – หญิง  30  คน 

2. ประเภทแผนการเรียนท่ีรับ วิทยาศาสตร� – คณิตศาสตร�  จํานวน  15  คน   
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จํานวน  15  คน 

3. คุณสมบัติของผู�สมัคร    

3.1  กําลังศึกษาอยู�ในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  3  ป%การศึกษา  2561  โครงการจัดการเรียนการสอน 
            ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป2นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง 

3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตามเกณฑ�การเข�าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉล่ียไม�ต่ํากว�า  เกณฑ5
พิจารณา

อ่ืน ๆ 
ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร� – คณิตศาสตร� 
 

3.25 3.00 3.00 3.00 เรียนวิชา
เพ่ิมเติม

คณิตศาสตร�
ม.1 – ม.3 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.00 2.75 2.75 3.00 - 

4.  หลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร  ดังนี้ 

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ  หรือดาวน�โหลด 
                ได�ท่ี  www.sysp.ac.th 

4.2  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  ซม.  จํานวน  2  รปู   
                (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 4.3  ใบ  ปพ.1 : 3  ฉบับ  5  ภาคเรียน 
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5.  วันสอบคัดเลือก 

 5.1  วันสอบคัดเลือก  วันท่ี  10  มีนาคม  2562 
 5.2  วิชาท่ีสอบคัดเลือก   

แผนการเรียน    วิทยาศาสตร5 – คณิตศาสตร5 
วัน  เดือน  ป# เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

10  มีนาคม  2562 09.00 – 10.00 น. 
คณิตศาสตร� ฉบับท่ี 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

ห�องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 1 60 

11.10 – 12.10 น. 
วิทยาศาสตร� ฉบับท่ี 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วัน  เดือน  ป# เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

10  มีนาคม  2562 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร� ฉบับท่ี 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 ห�องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร� ฉบับท่ี 2 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

6. วันรับสมัคร      วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ�  2562   เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

7. สถานท่ีรับสมัคร ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

8. วันประกาศผล  และรายงานตัว  
 วันท่ี  14  มีนาคม  2562   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค� 

โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนต�องมารายงานตัวด�วยตนเอง) 

9. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู�ปกครอง  
      9.1  นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข�อ  8  ให�มามอบตัวเป2นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครอง   
             นักเรียน  ในวันท่ี  17  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�   
             โรงเรียนสงวนหญิง 
  นักเรียนท่ีไม�มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธิ์ 
 9.2  ประชุมผู�ปกครอง  ในวันท่ี  9  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�      
             โรงเรียนสงวนหญิง 
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หลักฐานท่ีต�องนํามาในวันมอบตัว  มีดังนี้ 
1. ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข�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�านท่ีมีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ�ายเอกสาร 1 ชุด 

พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
4.   แบบบันทึกข�อมูลนักเรียน 
5.  ตัวนักเรียนเอง  แต�งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3 
6.  ตัวผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว 
7.  เงินค�าใช�จ�ายต�าง ๆ  (จะแจ�งให�ทราบภายหลัง)       

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู�ปกครอง  ม.4  ทุกประเภท  วันท่ี  9  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น. 
     ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง   
2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข�อ  2  (ถ�ายังไม�ได�ส�งในวันท่ี  17  มีนาคม  2562)  ให�นํามาให� 
     ในวันประชุมผู�ปกครอง  วันท่ี  9  เมษายน  2562  
3.  จําหน�ายอุปกรณ�การเรียน  วันท่ี  9  เมษายน  2562  เวลา  10.30 น.   
     ณ  ห�องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  8  (ห�อง  812 – 814)  โรงเรียนสงวนหญิง 

__________________________ 
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 1. คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1 คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังนี้ 
   (1) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  (ม.3)   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ      
    หรือกําลังศึกษาอยู�ในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  3   ป%การศึกษา 2561   
   (2) มีผลการเรียนเฉลี่ย  3  ป%การศึกษา  (กรณีสําเร็จการศึกษาชั้น ม.3)   
    หรือ  5  ภาคเรียน  (กรณีกําลังศึกษาอยู�ชั้น  ม.3  หลักสูตรแกนกลางฯ 51)  ดังนี้ 

 

แผนการเรียน 
ผลการเรียนเฉล่ียไม�ต่ํากว�า 

เกณฑ5พิจารณา 
อ่ืน ๆ 

ทุก
รายวิชา 

วิทยาศาสตร5 คณิตศาสตร5 ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร� - คณิตศาสตร� 3.00 3.00 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตร�

เพ่ิมเติม  ชั้น ม.1 – ม.3 
 

   (3) มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจําตัวประชาชน) 
   (4) ไม�เป2นโรคท่ีเป2นอุปสรรคต�อการศึกษา 
   (5) เป2นชาย, หญิงโสด 
  1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิงพร�อมระเบียบการ   
    หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th 
   (2) ใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ท่ีแสดงว�ากําลังศึกษาอยู� 

                     ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  3  ป%การศึกษา  2561  ฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ฉบับ   
                     พร�อม รับรองสําเนาถูกต�อง 

   (3) ใบรับรองผลการเรียนและรับรองว�าเรียนวิชาคณิตศาสตร�เพ่ิมเติมในชั้น  ม.1 - ม.3 
   (4) ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (5) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  ซม.  จํานวน  2  รูป    
                               (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
   หมายเหตุ นักเรียนท่ีมาสมัครซ่ึงกําลังเรียนอยู�ในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  3  ป%การศึกษา  2561     
                                      โรงเรียนสงวนหญิง  ให�ยกเว�นหลักฐานการสมัครข�อ  (2)  และ  (3) 

 

 

 

 

ประเภทห�องเรียนพิเศษ 
โครงการห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร5  คณิตศาสตร5  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล�อม  (SMTE) 

ป#การศึกษา 2562 
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 2. จํานวนนักเรียนท่ีรับ  ชาย - หญิง  จากนักเรียนท่ัวประเทศ  จํานวน  30  คน   

 3.   วันรับใบสมัคร  
              วันท่ี  21 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ทุกวัน  ไม�เว�นวันหยุดราชการ 
              รับได�ท่ีประชาสัมพันธ�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 4.   กําหนดวันรับสมัคร 
  วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ�  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 5.   สถานท่ีรับสมัคร       ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 6.   วันสอบคัดเลือก  และวิชาท่ีสอบคัดเลือก 
  6.1 วันสอบคัดเลือก  วันท่ี  10  มีนาคม  2562  
   6.2 วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 

วัน  เดือน  ป# เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

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

คณิตศาสตร�  (ฉบับท่ี 1) 
คณิตศาสตร�  (ฉบับท่ี 2) 

120 
60 

ห�องเรียน 
อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. 
15.05 – 16.05 น. 

วิทยาศาสตร� (ฉบับท่ี 1) 
วิทยาศาสตร� (ฉบับท่ี 2) 

120 
60 

 หมายเหตุ    1.  นักเรียนท่ีผ�านการสอบคัดเลือกจะต�องได�คะแนนรวมทุกวิชาท่ีสอบ  ไม�ต่ํากว�า  50%   
    2.  ใช�ดินสอดํา  2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 
 7.   วันประกาศผลสอบ  และรายงานตัว 
   ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  14  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.   
                 ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง  (นักเรียนต�องมารายงานตัวด�วยตนเอง) 

 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู�ปกครอง 
  8.1  ให�นักเรียนมามอบตัวเป2นนักเรียน  และลงทะเบียนวิชาเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียน   
        ในวันท่ี  17  มีนาคม  2562   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�     
                      โรงเรียนสงวนหญิง    
   นักเรียนท่ีไม�มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธ5   
   8.2  ประชุมผู�ปกครอง  ในวันท่ี  17  มีนาคม  2562 เวลา 13.00 น.  ณ  ห�องโครงการห�องเรียน   
                       พิเศษวิทยาศาสตร�ฯ  อาคาร 11 (ห�อง 11103)  โรงเรียนสงวนหญิง  และวันท่ี  9  เมษายน   
    2562  เวลา  08.30 น. ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 
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หลักฐานท่ีต�องนํามาในวันมอบตัวนักเรียนห�องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป3นศูนย5กลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)  โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program  :  IP)  และ
ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร5  คณิตศาสตร5  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล�อม  (SMTE)  มีดังนี้ 
 1.   ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข�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.  ทะเบี ยนบ� าน ท่ี มีชื่ อ บิ ดา  มารดา  และนั ก เรียน   (ฉ บับจริง และฉบับถ� าย เอกสาร 1  ชุ ด 
                 พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
 4. แบบบันทึกข�อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง  แต�งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3 
 6. ตัวผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�ว 
 7. เงินค�าใช�จ�ายต�าง ๆ  (จะแจ�งให�ทราบภายหลัง) 
 หมายเหตุ  ประชุมผู�ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันท่ี  9  เมษายน  2562  เวลา 08.30 น.  
     พร�อมส�งเอกสารใบ  ปพ.1 : 3  ตามข�อ  2  (ถ�ายังไม�ได�ส�งในวันท่ี  17  มีนาคม  2562) 
                         ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง  

จึงขอให�ผู�ปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนในปกครองของท�าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบดังกล�าวข�างต�น   
นํานักเรียนมาสมัครเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี  4  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ท่ีกําหนด 

                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 

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


