
               

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

รับสมัครนักเรียน 

เข้าศึกษาต่อชั้น 
ประเภท 

รับจำนวน 

(คน) 

กรอกใบสมัคร

ออนไลน์วันท่ี 

ยื่นใบสมัคร 

วันท่ี 

สอบคัดเลือก 

วันท่ี 
วิธีการสอบคัดเลือก 

ประกาศผล 

วันท่ี 

รายงานตัว 

วันท่ี 

มอบตัว 

ลงทะเบียน 

วันท่ี 

ประชุม 

ผู้ปกครอง 

วันท่ี 

ม.1 
ห้องเรียนพิเศษ 

จำนวน 4 ห้อง 

(120 คน) 

1. ห้องเรียนพิเศษ – โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English  Program : EP) 

ช, ญ  60 
(2  ห้อง) 

15 - 26 
ก.พ. 63 

22 - 26 
ก.พ. 63 

ส. 29 ก.พ. 63 
และ อา. 1 มี.ค. 63 

 
ส. 7  มี.ค. 63 

-   สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
-   สอบข้อเขียนวิชาวิทย์ , คณิต 

11  มี.ค. 63 11  มี.ค. 63 14  มี.ค. 63 14  มี.ค. 63 
และ 

6  เม.ย. 63 

2. ห้องเรียนพิเศษ – โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.  
(โครงการ SMART  CLASS) 

ช, ญ  60 
(2  ห้อง) 

15 - 26 
ก.พ. 63 

22 - 26 
ก.พ. 63 

ส. 7  มี.ค. 63 
 

-   สอบข้อเขียน 
วิชา  วิทย์,  คณิต,  อังกฤษ 

11  มี.ค. 63 11  มี.ค. 63 14  มี.ค. 63 14  มี.ค. 63 
และ 

6  เม.ย. 63 
ห้องเรียนปกติ 

จำนวน 9 ห้อง 

(405 คน) 

 

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  (50% = 203 คน) ญ  203 16 - 25 
มี.ค. 63 

21 – 25  
มี.ค. 63 

ส. 28  มี.ค.  63 - สอบข้อสอบของโรงเรียน (70%) 
(วิทย์, คณิต, ไทย, สังคม, อังกฤษ) 
- ผลการสอบ O - NET (30%) 

1 เม.ย. 63 1 เม.ย. 63 6  เม.ย. 63 6  เม.ย. 63 

2. นักเรียนทั่วไป  (50% = 202 คน) 
    2.1  นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   

 
ญ  184 

16 - 25 
มี.ค. 63 

21 – 25  
มี.ค. 63 

ส. 28  มี.ค.  63 - สอบข้อสอบของโรงเรียน (70%) 
(วิทย์, คณิต,ไทย, สังคม,อังกฤษ) 
- ผลการสอบ O - NET (30%) 

1 เม.ย. 63 1 เม.ย. 63 6  เม.ย. 63 6  เม.ย. 63 

    2.2  นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ  
          (ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, กีฬา) 

ญ  18 16 - 22 
มี.ค. 63 

21 - 22 
มี.ค. 63 

อ. 24  มี.ค.  63 
 

ส. 28  มี.ค.  63 

-  ทดสอบ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 
-  สัมภาษณ์ 

- สอบจัดห้องเรียน  
(วิทย์, คณิต,ไทย, สังคม,อังกฤษ) 

26  มี.ค. 63 26  มี.ค. 63 
(พร้อม

ผู้ปกครอง) 

6  เม.ย. 63 6  เม.ย. 63 

ม.4 
 

ห้องเรียนพิเศษ 

จำนวน 3 ห้อง 

(80 คน) 

 

1.  ห้องเรียนพิเศษ - โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

(SMTE) 

ช,ญ  30 15 - 26 
ก.พ. 63 

22 - 26 
ก.พ. 63 

อา. 8  มี.ค. 63 
 

- สอบข้อเขียนวิชาวิทย์, คณิต 12  มี.ค. 63 12  มี.ค. 63 18  มี.ค. 63 18  มี.ค. 63 
และ 

7  เม.ย. 63 

2.  ห้องเรียนพิเศษ – โครงการพัฒนาประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  

โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP) 

จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน 

ช,ญ  50 15 - 26 
ก.พ. 63 

22 - 26 
ก.พ. 63 

อา. 8  มี.ค. 63 
 

- สอบข้อเขียนวิชาคณิต, อังกฤษ, วิทย์ 

- ผลการเรียน  5  ภาคเรียน 

(เฉพาะนักเรียนที่จบม.3 (EP)  

จากโรงเรียนสงวนหญิงเท่านั้น) 

12  มี.ค. 63 12  มี.ค. 63 18  มี.ค. 63 18  มี.ค. 63 
และ 

7  เม.ย. 63 

ห้องเรียนปกติ 

จำนวน 9 ห้อง 

(405 คน) 

 

3.  ห้องเรียนปกติ  (สอบคัดเลือก) ช,ญ  30 16 - 25 
มี.ค. 63 

21 – 25  
มี.ค. 63 

อา. 29  มี.ค.  63 -  สอบข้อเขียน (70%)  วิชาวิทย์, 

คณิต, อังกฤษ, ไทย, สังคม 

-  ผลการสอบ O - NET (30%) 

4  เม.ย. 63 4  เม.ย. 63 7  เม.ย. 63 7  เม.ย. 63 

4.  ห้องเรียนปกติ  (นักเรียนที่จบม.3 สงวนหญิง) ช,ญ  375 30 ม.ค. 63 

- 4 ก.พ. 63 

3 – 4  

ก.พ. 63 

- -  ผลการเรียน  5  ภาคเรียน 

   (รวมผลสอบ O - NET) 

14 ก.พ. 63 12 มี.ค. 63  7  เม.ย. 63 7  เม.ย. 63 



สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
www.sysp.ac.th      โทรศัพท์ 035-521659 

 คุณสมบัติของนักเรียน  ม.1  ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
 

    เขตพื้นที่บริการ 

     1. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน   
อย่างน้อย  2 ปี  นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563   
     2. อาศัยอยู่กับบิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครองตาม   
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้าน
หรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัย
อยู่จริง  

3. กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้าน

หรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้มี 

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการ 

รับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรอง 

การอาศัยอยู่จริง 

4. นักเรียนที่ เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในโรงเรียนน้ัน 

     เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง 13 ตำบล  ได้แก่ 

     1. ตำบลท่าพี่เลี้ยง                 9. ตำบลโคกโคเฒ่า 

     2. ตำบลรั้วใหญ ่            10. ตำบลดอนตาล 

     3. ตำบลสนามชัย            11. ตำบลทับตีเหล็ก 

     4. ตำบลท่าระหัด            12. ตำบลโพธิ์พระยา 

     5. ตำบลไผ่ขวาง            13. ตำบลพิหารแดง 

     6. ตำบลดอนมะสังข์ 

     7. ตำบลดอนกำยาน  หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 9 

     8. ตำบลบ้านโพธิ์  หมู่  3, 7 
 

 

 

 

 

 

 

        

  ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   

  กรอกใบสมัครออนไลน ์  วันที่  15 – 26  ก.พ.  63 

  ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน วันที่  22 – 26  ก.พ.  63 

 

  ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4          

  กรอกใบสมัครออนไลน ์  วันที่  16 – 25  มี.ค.  63 

  ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน วันที่  21 – 25  มี.ค.  63 

         

  ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์  

  1. เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ  
      “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563” 
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 
  3. อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ ดังน้ี (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF) 
      1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
            (ปพ.1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      2)  ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อนักเรียนอย่างชัดเจน 
  4. พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชือ่ให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย   

      เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร ตามวันและเวลาที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  

 
 

“สุวิชาโน ธมฺมํจเร สุจริตฺตํ ภวํโหติ” 

ผูรู้้ดี  พึงประพฤติธรรมให้สุจริต  เป็นผู้เจริญ 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                         

  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการรับใบสมัครและวันรับสมัคร 
         ของโรงเรียนสงวนหญิง 

http://www.sysp.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


