ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะ
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2563 โรงเรี ย นสงวนหญิ ง
จึงกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ
และห้ องเรียนปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนั กเรียนและจำนวนนั กเรียนที่รับ เป็ น 2 ประเภท รวมทั้ งสิ้ น
485 คน มีรายละเอียดดังนี้
ห้องเรียนพิเศษ รับ 3 ห้องเรียน ได้แก่
1. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) 2 ห้องเรียน จำนวน 50 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน
ประเภทห้องเรียนปกติ รับ 9 ห้องเรียน ๆ ละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 405 คน ได้แก่
1. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 375 คน
2. นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน
หมายเหตุ 1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
หากนักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี
2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อ
ทุกกรณี

~2~

โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสำหรับนักเรียนที่สมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ปีการศึกษา 2563 (รับจำนวน 50 คน)
1. จำนวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จำนวน 50 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 25 คน
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 25 คน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ EP) ของโรงเรียนสงวนหญิงเท่านั้น
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
แผนการเรียน

ทุก
วิทยาศาสตร์
รายวิชา

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์
พิจารณา
อื่น ๆ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3.25

3.00

3.00

3.00

เรียนวิชา
เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 – ม.3

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

3.00

2.75

2.75

3.00

-

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร
และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนำมาวันสมัครอีก 1 รูป)
4.3 ใบ ปพ.1 : 3 (5 ภาคเรียน)
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5. ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 –
26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ ดังนี้ (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
(1) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
(2) ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อนักเรียนอย่างชัดเจน
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร
ตามวันและเวลาที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ
6. วันสอบคัดเลือก
6.1 วันสอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2563
6.2 วิชาที่สอบคัดเลือก (ถ้าเปิดรับสมัคร)
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1
8 มีนาคม 2563 09.00 – 10.00 น.
60
(ภาษาอังกฤษ)
10.05 – 11.05 น.
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
60
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1
11.10 – 12.10 น.
60
(ภาษาอังกฤษ)
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาทีส่ อบ
เวลา/นาที
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
8 มีนาคม 2563 09.00 – 10.00 น.
(ภาษาอังกฤษ)
10.05 – 11.05 น.
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
60
11.10 – 12.10 น.
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
(ภาษาอังกฤษ)

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

7. วันยื่นใบสมัคร

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

8. สถานที่รับสมัคร

ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง

9. วันประกาศผล รายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัว
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง)
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10. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
แผนการเรียน
อังกฤษ-จีน
27,630 บาท

วิทย์-คณิต
26,130 บาท

11. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
11.1 นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 8 ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสงวนหญิง ประชุมผู้ปกครอง เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 236
นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11.2 ประชุมผู้ปกครองรวม วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสงวนหญิง
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ 1. ประชุมผูป้ กครอง ม.4 ทุกประเภท วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
2. หลักฐาน ใบ ปพ. 1 : 3 ข้อ 2 ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 เมษายน 2563
3. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 8 (ห้อง 812 – 814) โรงเรียนสงวนหญิง
__________________________
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ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ปีการศึกษา 2563 (รับจำนวน 30 คน)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3)
หรือ 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51) ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
แผนการเรียน

ทุก
รายวิชา

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

3.00

เกณฑ์พิจารณา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3.00

3.00

3.00

อื่น ๆ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ชั้น ม.1 – ม.3

(3) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
(4) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(5) เป็นชาย, หญิงโสด
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1)

ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร

และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
(2) ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ใบรับรองผลการเรียนและรับรองว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในชั้น ม.1 - ม.3
(4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป
(ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนำมาวันสมัครอีก 1 รูป)
หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสงวนหญิง ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ (2) และ (3)
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1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2563”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ ดังนี้ (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
(1) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
(2) ทะเบียนบ้านทีร่ ะบุชื่อนักเรียนอย่างชัดเจน
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร
ตามวันและเวลาที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ
2. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย - หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน
3. กำหนดวันยื่นใบสมัคร
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. สถานทีย่ ื่นใบสมัคร

ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
5.1 วันสอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2563
5.2 วิชาที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

เวลา/นาที

สถานที่

8 มี.ค. 63

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 1)

120

ห้องเรียน

11.05 – 12.05 น.

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

60

อาคาร 8

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.
15.05 – 16.05 น.
หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1)
วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

120
60

1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ ไม่ต่ำกว่า 50%
2. ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
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6. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง)
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 7,930 บาท
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
8.1 ให้นักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์
8.2 ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 11 (ห้อง 11103) โรงเรียนสงวนหญิง และวันที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อ ย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครอง ม. 4 ทุกประเภท วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามข้อ 2 (ถ้ายังไม่ได้ส่ง ในวันที่ 18 มีน าคม 2563)
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

(นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

