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ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น รับจำนวน 2 ห้องเรียน   ได้แก่ 
      1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP) 
จำนวน  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
      2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART  CLASS)  
จำนวน  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย รับจำนวน 2 ห้องเรียน   ได้แก ่
       1. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub) โปรแกรมนานาชาติ  
(International  Program : IP)  2  ห้องเรียน จำนวน 50 คน 
       2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม  (SMTE) 1  ห้องเรียน   
จำนวน 30 คน 
 
1.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English  Program : EP)   

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร   
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 (2 ปีการศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี ้

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

➢ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  
  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่วันที่ 15–26 
มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

   1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
ปกีารศึกษา 2563” 

   2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 
   3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
    (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1 : ป)  
       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 

    (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง 

การรับนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ  (ช่วงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563) 
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    ในวันสมัครตามวันและเวลาทีผู่ส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  
➢ วิชาท่ีสอบ และวันสอบคัดเลือก  

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

วันเสารท์ี ่
29 ก.พ. 63 

08.30 – 10.30 น. 
 
 

10.35 – 12.35 น. 
 
 

12.40 – 13.40 น. 
13.40 – 15.40 น.  

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 1)   
Picture  Description  (กลุม่ 2) 
Read  Aloud            (กลุ่ม 3) 
สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 3) 
Picture  Description  (กลุม่ 1) 
Read  Aloud            (กลุ่ม 2) 
พักกลางวัน 
สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 2) 
Picture  Description  (กลุม่ 3) 
Read Aloud             (กลุ่ม 1) 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
60 
120 
120 
120 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4   
อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที่ 
1 มี.ค. 63     

08.30 – 09.30 น. 
09.35 – 10.05 น. 

สอบข้อเขียนภาคภาษาอังกฤษ 
สอบทักษะการฟัง  

60 
30 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4 
อาคาร 2 

วันเสารท์ี่   
7 มี.ค. 63 

08.30 – 10.00 น. 
10.05 – 11.05 น. 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์

90 
60 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
(ห้อง 812 - 814) 

 
หมายเหตุ  1. เกณฑ์การคัดเลือก  นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  (วันที่  29 กุมภาพันธ์  – 1  มีนาคม  2563) 
โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเกินจำนวนที่จะรับ จะพจิารณารบัโดยเอาคะแนนรวม 
ทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์) ของผู้เข้าสอบทุกคน มาเรียงลำดับ 
              2. วันที่  29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 โรงเรียนสงวนหญงิ 
นักเรียนเข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดสอบ 
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2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART  CLASS) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร   
                มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

ในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 – 5 (2 ปีการศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี ้
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

ทุกรายวิชา 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาวิทยาศาสตร ์

ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

➢  ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  
  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 
กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

   1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
     ปกีารศึกษา 2563” 
   2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

   3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
    (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป)  
       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 

    (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 
    ในวันสมัครตามวันและเวลาทีผู่ส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

➢ วิชาท่ีสอบ  และวันสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

7  มี.ค. 63 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

120 

60 

ห้องเรียน

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร ์ 90  

  

          หมายเหต ุ 1. นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลือกจะตอ้งได้คะแนนรวมทุกวิชาทีส่อบ ไม่ต่ำกว่า 50%  

        โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2   
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3. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub) โปรแกรมนานาชาติ  
(International  Program : IP) 

➢ จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง  จำนวน  50  คน   
➢ ประเภทแผนการเรยีนท่ีรับ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน  25  คน  

           ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จำนวน  25  คน   
➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  โครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญงิเท่านั้น 

- มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  เกณฑ์

พิจารณา

อ่ืน ๆ 

ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

3.25 3.00 3.00 3.00 เรียนวิชา

เพิ่มเตมิ

คณิตศาสตร์

ม.1 – ม.3 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.00 2.75 2.75 3.00 - 

 
➢ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน ปี
การศึกษา 2563” 

2) กรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนทีก่ำหนด 
3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
(1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   
(2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรปูถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  
ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ 
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➢ วิชาท่ีสอบ และวันสอบคัดเลือก 

แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มีนาคม  
2563 

09.00 – 10.00 น. 
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 60 

11.10 – 12.10 น. 
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

                       
                         แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มีนาคม  
2563 

09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 
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4. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1) สำเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)   ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ      
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2562   
2) มีผลการเรียนเฉลี่ย  3  ปีการศึกษา  (กรณีสำเรจ็การศึกษาช้ัน ม.3)   
หรือ 5 ภาคเรียน  (กรณีกำลังศึกษาอยู่ช้ัน  ม.3  หลักสูตรแกนกลางฯ 51)  ดังนี้  

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า 
เกณฑ์พิจารณา 

อ่ืน ๆ 
ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเตมิ  ช้ัน ม.1 – ม.3 

 
➢ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

       ให้นกัเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้
                          1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญงิ www.sysp.ac.th หัวข้อ “รบัสมัครนกัเรียน  
ปีการศึกษา 2563” 
                          2) กรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 
                          3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
    (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   
    (2)  ทะเบียนบ้านที่ระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
                          4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

         ตามวันและเวลาทีผู่้สมัครแจง้ไว้ในระบบ 
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➢ วิชาท่ีสอบ และวันสอบคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มี.ค. 63 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์  (ฉบับที่ 1) 

คณิตศาสตร์  (ฉบับที่ 2) 

120 

60 

ห้องเรียน 

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 

15.05 – 16.05 น. 

วิทยาศาสตร์ (ฉบบัที่ 1) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบบัที่ 2) 

120 

60 

 หมายเหต ุ  1.  นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ  ไม่ต่ำกว่า  50%   
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวมท้ังสิ้น 405 คน 
ได้แก ่
   1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ     รวมทั้งสิ้น  203  คน      
                 2. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพเิศษ  รวมทั้งสิ้น    18  คน 
 3. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ             รวมทั้งสิ้น  184  คน 
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจากนักเรยีนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (จำนวน 203 คน) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้
- มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563   

       -  อาศัยอยู่จริงกับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยูจ่รงิ 

       -  กรณีที่นักเรียนมิได้อยูก่ับบิดา  มารดา  หรือผูป้กครองตามพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคับ  
 พ.ศ.  2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  แต่อาศัยและเรียนอยูจ่รงิในเขตพื้นทีบ่รกิาร  ให้มีการพสิูจน์

ข้อเท็จจรงิบันทึกเป็นเอกสาร  โดยคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน  และให้เจ้าบ้านหรอืเจ้าของบ้านรับรอง 
การอาศัยอยู่จริง 

  -  นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น 
 เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได้แก ่
 1)   ตำบลท่าพีเ่ลี้ยง  8)   ตำบลโคกโคเฒ่า 
 2)   ตำบลรั้วใหญ ่  9)   ตำบลดอนตาล 
 3)   ตำบลสนามชัย  10) ตำบลทับตเีหล็ก 
 4)   ตำบลท่าระหัด  11) ตำบลโพธ์ิพระยา 
 5)   ตำบลไผ่ขวาง  12) ตำบลดอนกำยาน   หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 9 
 6)   ตำบลพหิารแดง  13) ตำบลบ้านโพธ์ิ หมู่  3, 7 
 7)   ตำบลดอนมะสงัข์ 
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจากนักเรยีนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ (จำนวน 18 คน) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้
            (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
                 (2) เป็นโสด  เพศหญงิ  ไม่จำกัดอายุ 
                 (3)  มีความสามารถพเิศษ  ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 

การรับนักเรยีนห้องเรียนปกติ (ช่วงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน 2563) 
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              ด้านศิลปะ รบั  10  คน แบ่งเป็น 
        -  ด้านนาฏศิลป์      รับ 3 คน 
      -  ด้านดนตรีไทย     รับ 3 คน  (รวมนักเรียนที่ขับรอ้งเพลงไทยเดมิด้วย) 
          -  ด้านดนตรีสากล   รับ 3 คน 
      -  ด้านขับร้องเพลงลกูทุ่ง   รับ 1 คน 

        ด้านกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ)  รับ  8   คน   
               (4)  สามารถอยู่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 
 
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจากนักเรยีนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ (จำนวน 184 คน) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                 (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 
                       (2)  เป็นโสด เพศหญิง ไม่จำกัดอายุหรือเทียบเท่า 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ  รับ  9  ห้องเรียน ๆ ละ  45  คน รวมท้ังสิ้น 405 คน ได้แก ่

 1. นักเรียนที่จบช้ัน  ม.3  โรงเรียนสงวนหญิง   จำนวน 375 คน 

 2. นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจากนักเรยีนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสงวนหญิง 
ประเภทโควตา (รับจำนวน 375 คน) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
   (1) กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2562 
   (2) เป็นชาย - หญิงโสด 
   (3) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในช้ัน ม.1 – ม.3   
    เกิน  50  คะแนน  (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของช้ัน ม.3) 
   (4) มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน ตามที่กำหนดในตาราง   
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แผนการเรียน 

จำนวน 

ห้อง 

เรียน 

จำนวน 

นร. 

(คน) 

เกรดเฉลี่ยสะสม  5 ภาคเรียน  ชั้น ม.1, ม.2, ม.3  

  ไม่ต่ำกว่า (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) 
เกณฑ์ 

พิจารณา 

อื่น ๆ 
ทุกราย 

วิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษา 

อังกฤษ 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 170 3.25 3.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 1 35 3.00 2.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
1 45 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 2 80 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

5. ภาษาไทย - สังคมศึกษา 1 45 2.00 2.00 2.00 2.00 - 

รวม 9 375  

➢ วิธีการคัดเลือก 
    1. พิจารณาจากนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติของผู้สมัครครบตาม ข้อ 1.1   
         2. ถ้านักเรียนที่สมัครตามข้อ 2.1 มีจำนวนเกินจำนวนท่ีรับในแต่ละแผนการเรียน             
       จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนของผู้สมัครจากมากไปหาน้อย  ให้ได้เท่าจำนวน
ที่รับและถ้าผู้สมัครลำดับสุดท้ายที่รับมีผลการเรียนเท่ากันหลายคน  จะพิจารณา จากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
เฉพาะวิชาตามตารางเป็นลำดับที่ 1 และ 2  

แผนการเรียน 

วิชาพ้ืนฐานท่ีพิจารณาเป็นลำดับท่ี 1 , 2 วิชาเพ่ิมเติม ชั้น ม.3 

วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย – 

สังคม 
ภาษาจีน 

ภาษาญีปุ่่น, 

ภาษาเกาหล ี

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์       

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์       

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
      

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน       

5. ภาษาไทย     – สังคมศึกษา       
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➢ จำนวนนักเรียนที่รับ 

แผนการเรียน 
จำนวนท่ีรับ 

(ห้อง) 

จำนวนนักเรียน 

(คน) 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 170 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 1 35 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
1 45 

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2 80 

5. ภาษาไทย     – สังคมศึกษา 1 45 

รวม 9 375 

 
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รับจากนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ ประเภทสอบคัดเลือก 
(รับจำนวน 30 คน) 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร   

(1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) เป็นชาย หรือหญงิ  โสด 

(3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ตามที่กำหนด ดังนี ้ 

แผนการเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

ทุกรายวิชา 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม่ตำ่กว่าเกณฑ ์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 3.25 3.00 3.00 2.75 

2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  3.00 2.00 3.00 2.75 

3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2.75 2.00 2.00 2.75 

➢ จำนวนนักเรียนที่รับ 
 

แผนการเรียน จำนวนท่ีรับ  (คน) 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  10 

2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 10 

3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 10 
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➢ วันคัดเลือก  และวิชาท่ีสอบ 

แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

7 มิ.ย.63 

09.00 – 10.30 น. 

10.35 – 11.35 น. 

90 

60 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร ์
 

แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

7 มิ.ย.63 

09.00 – 10.30 น. 

10.35 – 11.35 น. 

90 

60 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

14.05 – 15.05 น. 

60 

60 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
 

 หมายเหต ุ 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทกุวิชาที่สอบ 
     ไม่ต่ำกว่า  50%  โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนน  ดังนี้   
     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
     วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ    =  4 : 4 : 2   
     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์
     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สงัคมศึกษา   =  4 : 4 : 2   
     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา   =  4 : 2 : 4 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการดำเนินการรับสมัครนักเรยีน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

วันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 

วันท่ี 7 มีนาคม 2563 

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

มอบตัวนักเรียน วันท่ี 14 มีนาคม 2563 

การรับนักเรยีนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 

ประกาศรบัสมคัร 

สอบคัดเลือก 

ประกาศผล และรายงานตัว 

วันท่ี 8 มีนาคม 2563 

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 

การรับนักเรยีนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 

ประกาศรบัสมคัร 

สอบคัดเลือก 

มอบตัวนักเรียน วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

ประกาศผล และรายงานตัว 

วันท่ี 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 

การรับนักเรยีนประเภทห้องเรียนปกต ิชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 (การสมัครด้วยระบบออนไลน์) 

ประกาศรบัสมคัร 

สอบคัดเลือก 

รายงานตัวและมอบตัว 

วันท่ี 3 – 12 พฤษภาคม 2563 

วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2563 

วันท่ี 12 - 15 มิถุนายน 2563 



 

  

 

 

 

ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยดำเนินการ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการสอบคัดเลือก 

นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ ๗ – ๘  มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑. การวางแผนการดำเนินงาน 

๑) การประชุมวางแผน โดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ  ฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานและบุคลากร 
๒) การจัดทำคำสั่งและแจ้งคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
๓) การประชุม ช้ีแจงคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. การปฏิบัติงาน 

๑) จัดเตรียม เอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดเตรียมสถานที่และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
๓) จัดทำข้อมูล รายวัน/รายบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับครูและผู้ปกครองหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
  
 ๓. ผลการดำเนินงาน 

๑) จัดทำข้อมูลการดำเนินงาน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ ๑  
๒) จัดทำรายงานผล โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓) ขออนุมัติ รับรองข้อมูล พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ โรงเรียน www.sysp.ac.th 
๔) รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙  
๕) จัดทำข้อมูลเข้าระบบ 
  
 

นักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ 
๖ - ๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ 

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

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2563 

 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะรับ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกำหนด

รายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษและห้องเรียน

ปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนักเรยีนและจำนวนนักเรยีนที่รบั เป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 525 คน มีรายละเอียด

ดังนี้  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน ได้แก่ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Program) รับจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART 

CLASS) รับจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวมท้ังสิ้น 405 คน ได้แก ่

   1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ     รวมทั้งสิ้น  203  คน      

                 2. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพเิศษ  รวมทั้งสิ้น    18  คน 

 3. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ             รวมทั้งสิ้น  184  คน 

หมายเหต ุ 1. นักเรียนทีส่มัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาทีท่างโรงเรียนกำหนด  

หากนักเรียนไมเ่ข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่

โรงเรียนกำหนด หากไมม่าดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พจิารณาใหเ้ข้าเรียนตอ่ 

ทุกกรณี 
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1.   คุณสมบัติของผูส้มัคร  และหลักฐานการสมัคร 

 1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้

 (1)  สำเรจ็การศึกษาช้ันประถมศกึษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

          หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

 (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ 

 (3)  มีทะเบยีนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  อย่างนอ้ย  2  ปี  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2563   

  -  อาศัยอยู่จริงกับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  

ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

  -  กรณีที่นักเรียนมิได้อยูก่ับบิดา  มารดา  หรือผูป้กครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบงัคับ  

พ.ศ.  2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ  ให้มีการพิสจูน์ข้อเทจ็จรงิ

บันทึกเป็นเอกสาร  โดยคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรยีน  และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรบัรองการอาศัยอยู่จริง 

  -  นักเรียนทีเ่ป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น 

 เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได้แก ่

 1)   ตำบลท่าพีเ่ลี้ยง  8)   ตำบลโคกโคเฒ่า 

 2)   ตำบลรั้วใหญ ่  9)   ตำบลดอนตาล 

 3)   ตำบลสนามชัย  10) ตำบลทับตีเหล็ก 

 4)   ตำบลท่าระหัด  11) ตำบลโพธ์ิพระยา 

 5)   ตำบลไผ่ขวาง  12) ตำบลดอนกำยาน   หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 9 

 6)   ตำบลพหิารแดง  13) ตำบลบ้านโพธ์ิ หมู่  3, 7 

 7)   ตำบลดอนมะสงัข์ 

 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับจากนักเรยีนในเขตพ้ืนท่ีบริการ (จำนวน 203 คน) 
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1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
 (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงทีพ่ิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

  และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน  

 (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรบัรองของโรงเรียนเดมิที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6    
 ปีการศึกษา  2562 

(3)  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจรงิและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

  จำนวน  2  รูป   (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนำมาวันสมัครอีก 1 รูป) 
      (5)  คะแนน O – NET  ปกีารศึกษา  2562  (ให้นำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
 ให้ครูผู้คุมสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563) 

1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 
มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-5 

  (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

  ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  
 

2.   วันยื่นใบสมคัร   วันที่  21 - 25  มีนาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
3.   สถานท่ียื่นใบสมคัร  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 
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4.   วันสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตวั 
      4.1   สอบคัดเลอืกวันที่  28  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  (คิดคะแนนร้อยละ 70) 

   วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
     และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจดว้ยเครื่อง 
 

ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 
10.05 – 11.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

60 
40 
40 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สงัคมศกึษา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

 

 

 4.2  คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562  (คิดคะแนนร้อยละ 30)  ให้นำเอกสารผลการสอบ O-NET  

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563 

ประกาศผล วันที่  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 น. 

 ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

รายงานตัว วันที่  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

5. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

6.   วันมอบตัวและลงทะเบยีนเรียน 

นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  4  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผูป้กครองนักเรียน   

ในวันที่  6  เมษายน  2563    เวลา   08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง

นักเรียนท่ีไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธ ์
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1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมคัร 
 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้
  (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศกึษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 ปกีารศึกษา 2562 หรอืเทียบเท่า 
  (2) เป็นโสด  เพศหญงิ  ไม่จำกัดอายุ 
  (3) มีความสามารถพเิศษ  ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี ้

    ด้านศิลปะ รบั  10  คน แบ่งเป็น 
    -  ด้านนาฏศิลป์      รับ 3 คน 
  -  ด้านดนตรีไทย     รับ 3 คน  (รวมนักเรียนที่ขับรอ้งเพลงไทยเดมิด้วย) 
      -  ด้านดนตรีสากล   รับ 3 คน 
  -  ด้านขับร้องเพลงลกูทุ่ง   รับ 1 คน 

    ด้านกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ)   รับ  8   คน   
  (4)  สามารถอยูฝ่กึซอ้มหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 
 1.2 หลกัฐานการสมัคร  ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พรอ้มลงลายมอืช่ือในใบสมัคร และติดรูปถ่าย 
    ให้ครบถ้วน 
  (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรอื  ใบรับรองของโรงเรียนเดมิที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู ่

  ในช้ันประถมศึกษาปทีี่  6   ปีการศึกษา  2562 
  (3)  ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
    จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 
  (5)  หนังสือรบัรองของโรงเรียนว่ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 

  ที่ได้จากการไปแข่งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ้ามี) 
  (6)  คะแนนสอบ O – NET  ปีการศึกษา  2562 (นำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ให้ครูผู้คุมสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563) 
 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รับจากนักเรยีนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ (จำนวน 18 คน) 
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1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 
มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4-5 

  (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

  ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

2.   วันยื่นใบสมคัร วันที่  21 – 22  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ   
3.   สถานท่ียื่นใบสมคัร  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
4.   วันทดสอบความสามารถพิเศษ 

      วันที่  24  มีนาคม  2563  เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 

      โดยผูส้มัครต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง 

      (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงจะหมดสทิธ์ิใน 

       การทดสอบความสามารถพิเศษ) 

 เกณฑ์การประเมิน 

 - ด้านนาฏศิลป ์ คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ความรู้เรื่องนาฏศิลป ์ 20  คะแนน 

ภาษาท่านาฏศิลป์ 30  คะแนน 

ปฏิบัตินาฏศิลป ์  50  คะแนน 

 - ด้านดนตรีไทย คะแนนเต็ม  50  คะแนน  

ความถูกต้องของทำนองเพลง, ความกลมกลืนและสุนทรียรส  10  คะแนน 

ความถูกต้องของจงัหวะ      10  คะแนน 

หลักและวิธีการปฏิบัติทักษะ     20  คะแนน 

บุคลิกท่าทาง       10  คะแนน 
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 - ด้านดนตรีสากล    คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

     จังหวะ   10  คะแนน 

     ทำนอง   10  คะแนน 

     ทักษะปฏิบัต ิ   20  คะแนน 

     สมรรถภาพร่างกาย   10  คะแนน 

 - ด้านขับร้องเพลงลูกทุง่ คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

     น้ำเสียง   25  คะแนน 

     จังหวะ   15   คะแนน 

     อักขระ     5  คะแนน 

     ลีลาท่าทาง    5  คะแนน 

 - ด้านกีฬา   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

     ว่ิง   10  คะแนน 

     ดันพื้น   10  คะแนน 

     อ้อมหลัก  10  คะแนน 

     ลุกนั่ง   10  คะแนน 

     ความสามารถเฉพาะทาง 60  คะแนน 

5.   วันประกาศผลและรายงานตัว 

ประกาศผล  วันที่  26  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ช้ันล่าง  โรงเรียนสงวนหญิง 

      รายงานตัว  วันที่  26  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

  ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ช้ันล่าง  โรงเรียนสงวนหญิง 

    -   นกัเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวัน 

เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธ์ิ 

             (นำบัตรประจำตัวผูส้มัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผูส้มัครมาแสดง 

             จะหมดสิทธ์ิในการรายงานตัวความสามารถพเิศษ) 

6.   วันสอบจัดห้องเรียน  วันที่  28  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

       วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

      และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
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   นักเรียนท่ีไม่มาสอบจัดห้องเรียน  โรงเรยีนจะจัดห้องให้ 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 

10.05 – 11.45 น. 

10.50 – 11.30 น. 

60 

40 

40 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

14.05 – 14.45 น. 

60 

40 

วิทยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ 
 

 ให้นักเรียนนำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563 

7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

 นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  5  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผูป้กครองนักเรียน   

 ในวันที่  6  เมษายน  2563  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์    

 โรงเรียนสงวนหญิง 

 นักเรียนท่ีไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์
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1.   คุณสมบัติของผูส้มัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

    (1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

         หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 

              (2)   เป็นโสด เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ 

      1.2   หลักฐานการสมัคร 

      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงทีพ่ิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

 และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 

(2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรบัรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปทีี่  6    

 ปีการศึกษา  2562 

    (3)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (4)  รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

                    จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

    (5)   คะแนน O – NET  ปีการศึกษา  2562 

 1.3  ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มีนาคม 2563  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
   (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-5 

   (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

   ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

2.  วันยื่นใบสมัคร วันที่  21 – 25  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ   

3.   สถานท่ียื่นใบสมคัร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับจากนักเรยีนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ (จำนวน 184 คน) 
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4.   วันสอบคัดเลือก วันที่  28  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป 

5.   วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

      วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

      และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจดว้ยเครื่อง 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 
28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 

10.05 – 11.45 น. 

10.50 – 11.30 น. 

60 

40 

40 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

สงัคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

 ให้นำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2563 

6.   วันประกาศผลและรายงานตัว 

      ประกาศผล    วันที่  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00  น.   

           ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง   โรงเรียนสงวนหญงิ 

      รายงานตัว    วันที่  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

           ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

8.   วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 

 นักเรียนที่มีช่ือในประกาศผล  และมารายงานตัว  ตามข้อ  6  ต้องมามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง   

 นักเรียน  ในวันที่  6  เมษายน  2563  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   

 โรงเรียนสงวนหญิง 

 นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรยีน  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์
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หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรยีนทุกประเภท  (วันท่ี  6  เมษายน  2563)  มีดงันี ้

       1.  ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบรอ้ย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน  1 รูป    

           (รับไดวั้นมารายงานตัว) 

       2.  ใบ  ปพ.1 : ป   ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ป.6  (ฉบับจริง  พรอ้มฉบบัถ่ายเอกสาร  1  ชุด) 

       3.  ทะเบียนบ้านที่มีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรอง   

           สำเนาถูกต้อง) 

       4.  แบบบันทึกข้อมูลนกัเรียน  (รับได้วันมารายงานตัว) 

       5.. ตัวนกัเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ป.6 

       6.  ตัวผู้ปกครองนกัเรียนที่แทจ้รงิ  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

         7.  ใบเสรจ็ธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 จึงขอใหผู้้ปกครองนักเรียนทีม่ีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  ข้างต้น            

นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

        ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                         

                          (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2563 

 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะรับ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปกีารศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ใน

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียน

และจำนวนนักเรียนที่รับ เป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 485 คน มีรายละเอียดดังนี ้ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 80 คน ได้แก ่

                1.  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)     

                     โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program  :  IP)  2  ห้องเรียน จำนวน 50 คน 

 2.  โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม  (SMTE)   

                     1  ห้องเรียน  จำนวน 30 คน 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  รับ  9  ห้องเรียน ๆ ละ  45  คน รวมท้ังสิ้น 405 คน ได้แก ่

 1. นักเรียนที่จบช้ัน  ม.3  โรงเรียนสงวนหญิง   จำนวน 375 คน 

 2. นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน 

หมายเหต ุ 1. นักเรียนทีส่มัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาทีท่างโรงเรียนกำหนด  

หากนักเรียนไมเ่ข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่โรงเรียน

กำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พจิารณาใหเ้ข้าเรียนต่อ 

ทุกกรณี 
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 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

   (1) กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2562 

   (2) เป็นชาย - หญิงโสด 

   (3) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในช้ัน ม.1 – ม.3   

    เกิน  50  คะแนน  (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของช้ัน ม.3) 

   (4) มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน ตามที่กำหนดในตาราง   
  

แผนการเรียน 

จำนวน 

ห้อง 

เรียน 

จำนวน 

นร. 

(คน) 

เกรดเฉลี่ยสะสม  5 ภาคเรียน  ชั้น ม.1, ม.2, ม.3  

  ไม่ต่ำกว่า (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) 
เกณฑ์ 

พิจารณา 

อื่น ๆ 
ทุกราย 

วิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษา 

อังกฤษ 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 170 3.25 3.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 1 35 3.00 2.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
1 45 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 2 80 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

5. ภาษาไทย - สังคมศึกษา 1 45 2.00 2.00 2.00 2.00 - 

รวม 9 375  

 1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงทีพ่ิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

    และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน  

   (2)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

    จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รับจากนักเรยีนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทโควตา (รับจำนวน 375 คน) 
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 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

   นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนให้ศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ตามขั้นตอนดังนี ้

1)  เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญงิ www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
 ปีการศึกษา 2563” 

   2)  กรอกข้อมลูให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 
   3)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 

    ในวันสมัคร ตามวันและเวลาทีผู่้สมัครแจง้ไว้ในระบบ 

 2.  วิธีการคัดเลือก 

  2.1 พิจารณาจากนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติของผู้สมัครครบตาม ข้อ 1.1   

  2.2  ถ้านักเรียนท่ีสมัครตามข้อ 2.1 มีจำนวนเกินจำนวนท่ีรับในแต่ละแผนการเรียน            

จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนของผู้สมัครจากมากไปหาน้อย  ให้ได้เท่าจำนวนที่รับและถ้าผู้สมัคร

ลำดับสุดท้ายที่รับมีผลการเรียนเท่ากันหลายคน  จะพิจารณา จากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนเฉพาะวิชาตามตาราง

เป็นลำดับที่ 1 และ 2  

แผนการเรียน 

วิชาพ้ืนฐานท่ีพิจารณาเป็นลำดับท่ี 1 , 2 วิชาเพ่ิมเติม ชั้น ม.3 

วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย – สังคม ภาษาจีน 
ภาษาญีปุ่่น, 

ภาษาเกาหล ี

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์       

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์       

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
      

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน       

5. ภาษาไทย     – สงัคมศึกษา       

  2.3   แผนการเรียนท่ีมผีู้สมคัรไม่ถึง  15  คน  จะไม่เปิดสอน 
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  2.4   จำนวนนักเรียนที่รับ 

แผนการเรียน 
จำนวนท่ีรับ 

(ห้อง) 

จำนวนนักเรียน 

(คน) 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 170 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 1 35 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
1 45 

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2 80 

5. ภาษาไทย     – สังคมศึกษา 1 45 

รวม 9 375 
   

 3. วันรับสมัคร 

  การลงรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า วันที่  30 มกราคม –  

  4 กุมภาพันธ์  2563   

  ยื่นใบสมัคร วันที่  3 – 4  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

                     4. สถานท่ียื่นใบสมัคร ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5. วันประกาศผลและรายงานตัว 

  ประกาศผล  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

ที่ปา้ยประกาศหนา้ห้องฝ่ายบรหิารวิชาการ  อาคาร 1  ช้ันล่าง  โรงเรียนสงวนหญงิ 

  รายงานตัว วันที่  10 มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.  

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมรบัเอกสารการมอบตัว   

  นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัว  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถอืว่าสละสิทธิ ์

 6. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดังนี ้

แผนการเรียน 

ไทย-สังคม อังกฤษ-จีน 
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
อังกฤษ-เกาหล ี

อังกฤษ-คณิต วิทย์-คณิต 

3,330 บาท 4,730 บาท 5,130 บาท 3,330 บาท 2,930 บาท 
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 7. วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 

  นักเรียนที่มารายงานตัว ให้มามอบตัวพร้อมผูป้กครอง  วันที่  7  เมษายน  2563 

  เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนสงวนหญงิ 

       นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว  และลงทะเบยีนเรียนตามวัน  เวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์

     หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี ้

 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด  3 x 4  ซม. จำนวน 1 รูป 

 2. ใบ  ปพ.1 : บ  ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ม.ต้น  

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    

 3. ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน   

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4. แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7.  ใบเสรจ็ธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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 1.   คุณสมบัติของผูส้มัคร  และหลักฐานการสมัคร 

  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้

   (1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

   (2) เป็นชาย หรือหญงิ  โสด 

   (3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  ตามที่กำหนด ดังนี ้

แผนการเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

ทุกรายวิชา 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 ไม่ตำ่กว่าเกณฑ ์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 3.25 3.00 3.00 2.75 

2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  3.00 2.00 3.00 2.75 

3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2.75 2.00 2.00 2.75 

      

  1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พรอ้มลงลายมอืช่ือในใบสมัคร 

และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 

    (2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   

    ฉบับจริงและฉบบัถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ 

   (3) ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   (4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

    จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป)  

   (5) คะแนน O – NET  ปีการศึกษา  2562 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกต ิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รับจากนักเรยีนท่ัวไปจากโรงเรียนท่ัวประเทศ 
ประเภทสอบคัดเลือก (รับจำนวน 30 คน) 
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1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

   นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขัน้ตอนดังนี ้

  1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
 ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   

  (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 

    ในวันสมัคร ตามวันและเวลาทีผู่้สมัครแจง้ไว้ในระบบ  

2. จำนวนนักเรียนที่รับ 
 

แผนการเรียน 
 

จำนวนท่ีรับ  (คน) 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  10 

2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 10 

3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 10 
 

3. วันยื่นใบสมัคร   วันที่  21 - 25  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 - 16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

4. สถานท่ียื่นใบสมัคร  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

5. วิธีการคัดเลือก  

 คัดเลือกจากคะแนนรวมการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน และคะแนน O – NET  ทุกวิชาที่สอบในช้ันม.3  

    ในสัดส่วน  70 : 30  ตามลำดับ 

6. วันคัดเลือก  และวิชาท่ีสอบ  

 วันสอบคัดเลือก  วันที่  29  มีนาคม  2563 

 วิชาที่สอบคัดเลือก  (ถ้าเปิดรับสมัคร) 
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แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

29  มี.ค.  63 09.00 – 10.30 น. 

10.35 – 11.35 น. 

90 

60 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร ์
 

แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

29  มี.ค.  63 09.00 – 10.30 น. 

10.35 – 11.35 น. 

90 

60 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

14.05 – 15.05 น. 

60 

60 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
 

 หมายเหต ุ 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทกุวิชาที่สอบ 

     ไม่ต่ำกว่า  50%  โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนน  ดงันี้   

     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

     วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ    =  4 : 4 : 2   

     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สงัคมศึกษา   =  4 : 4 : 2   

     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา   =  4 : 2 : 4 
     2. ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 

     3. ให้นักเรียนนำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งให้ครูผู้คุมสอบ 

       ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 
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7. วันประกาศผล  และรายงานตัว 

 ประกาศผล    วันที่  4  เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ ป้ายประกาศ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญงิ 

 รายงานตัว    วันที่  4  เมษายน  2563  เวลา  09.00 - 12.00  น.    

        ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  พรอ้มรบัเอกสารการมอบตัว 

 นักเรียนที่ไมม่ารายงานตัว  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์

8. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดังนี ้

 แผนการเรียน  

อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต วิทย์-คณิต 

4,730 บาท 3,330 บาท 2,930 บาท 

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ไดเ้ป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสงวนหญงิต้องจ่ายค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง-ครูและศิษย์เก่า

โรงเรียนสงวนหญิงเพิ่มอกี 260 บาท 

9. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

 นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  7  ต้องมามอบตัวพร้อมผูป้กครอง   

 วันที่  7  เมษายน  2563    เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 

 นักเรียนทีไ่ม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรยีนตามวัน  เวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์

    หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี ้

 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด  3 x 4  ซม. จำนวน 1 รูป 

 2. ใบ  ปพ.1 : บ  ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ม.ต้น  

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    

 3. ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน   

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4. แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7.  ใบเสรจ็ธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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1.  คุณสมบัติของผูส้มัคร  และหลักฐานการสมัคร 

     1.1  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  ดังนี ้

  (1)  สำเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนสงวนหญิง 

  (2)  เป็นชาย  หรือหญิง  โสด 

  (3)  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตามที่กำหนด  ในตาราง  

  

แผนการเรียน 
 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

ทุกรายวิชา 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  3.00 

2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 2.75 

3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2.75 

 

      1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี ้

    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พรอ้มลงลายมอืช่ือในใบสมัคร 

และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 

   (2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) ฉบับ 5 ภาคเรียน   

    ฉบับจริงและฉบบัถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ 

   (3) ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   (4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

    จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป)  

   (5) คะแนน O – NET  ปกีารศึกษา  2562 

      หมายเหตุ  นักเรียนที่มาสมัครซึ่งจบช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2562  
 โรงเรียนสงวนหญงิ  ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (2) , (3) 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รับจากนักเรยีนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทสอบคัดเลือก 
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 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  
   นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขัน้ตอนดังนี ้

  1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
 ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   

  (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 

    ในวันสมัคร ตามวันและเวลาทีผู่้สมัครแจง้ไว้ในระบบ  
2.  จำนวนนักเรียนท่ีรับ 

แผนการเรียน 
จำนวนท่ีรับ  (คน) 

(รวมกับนักเรียนท่ัวไป) 
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 
2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 10 
3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 10 

3.  วันยื่นใบสมัคร วันที่  21 - 25  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
4.  สถานท่ียืน่ใบสมัคร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

5.  วิธีการคัดเลือก  
  คัดเลือกจากคะแนนรวมการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน และคะแนน O – NET  ทุกวิชาที่สอบ 
       ในช้ัน  ม.3  ในสัดส่วน  70 : 30  ตามลำดับ 
6.  วันคัดเลือก  และวิชาท่ีสอบ  
  วันสอบคัดเลือก  วันที่  29  มีนาคม  2563 
  วิชาที่สอบคัดเลือก   

               แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

29  มี.ค.  63 09.00 – 10.30 น. 
10.35 – 11.35 น. 

90 
60 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 60 วิทยาศาสตร ์
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แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

29  มี.ค.  63 09.00 – 10.30 น. 

10.35 – 11.35 น. 

90 

60 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

14.05 – 15.05 น. 

60 

60 

ภาษาไทย  

สังคมศึกษา 
 

 หมายเหต ุ 1. นักเรียนที่ผา่นการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทกุวิชาที่สอบ 

     ไม่ต่ำกว่า  50%  โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนน  ดังนี้   

     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

     วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ    =  4 : 4 : 2   

     แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สงัคมศึกษา   =  4 : 4 : 2   

  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  
     วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา   =  4 : 2 : 4 
     2.  ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 

  3.  ให้นักเรียนนำผลการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาส่งที่ครผูู้คุมสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563 

7.  วันประกาศผล  และรายงานตัว 

  ประกาศผล   วันที่  4  เมษายน  2563  เวลา  09.00  น.    

      ณ  ปา้ยประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

  รายงานตัว   วันที่  4  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.    

      ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  

      พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 

  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถอืว่าสละสิทธิ ์
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8. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดังนี ้

 แผนการเรียน  

อังกฤษ-จีน อังกฤษ-คณิต วิทย์-คณิต 

4,730 บาท 3,330 บาท 2,930 บาท 

9.  วันมอบตัวและลงทะเบยีนเรียน 

  นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  7  ต้องมามอบตัวพร้อมผูป้กครอง  วันที่  7  เมษายน  2563            

  เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

  นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรยีนตามวัน  เวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์

หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี ้

 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป 

 2. ใบ  ปพ.1 : บ   ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ม.ต้น  

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    

 3. ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน   

  (ฉบับจรงิ  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4. ตัวนกัเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

 5. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 6. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน  ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น   

นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 

 
 

             (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ)  

            ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 



 

 

 

           ประกาศโรงเรยีนสงวนหญิง 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
 

 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะ

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จึง

กำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนปกต ิโดยแบ่งประเภทการรับนักเรียนและจำนวนนักเรยีนที่รับ เป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 525 คน มี

รายละเอียดดังนี้  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน ได้แก่ 

 1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ     

(English Program : EP) จำนวน  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  

(โครงการ SMART  CLASS) จำนวน  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวมท้ังสิ้น 405 คน ได้แก ่

   1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ     รวมทั้งสิ้น  203  คน      

                 2. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพเิศษ  รวมทั้งสิ้น    18  คน 

 3. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ             รวมทั้งสิ้น  184  คน 

หมายเหต ุ 1. นักเรียนทีส่มัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาทีท่างโรงเรียนกำหนด  

หากนักเรียนไมเ่ข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่

โรงเรียนกำหนด หากไมม่าดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พจิารณาใหเ้ข้าเรียนตอ่ 

ทุกกรณี 
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 1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

  1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

      (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

          หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562   

          หรือเทียบเท่า จากทั่วประเทศ 

       (2) ไม่จำกัดอายุ 

      (3)   เป็นชาย , หญิง  โสด 

        (4)   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทกุรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 – 5 (2 ปีการศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี ้

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

 

   1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

       (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

    และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน  

       (2)   ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรับรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนช้ัน ป.4 – ป.5) 

       (3)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

      (4)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

           จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English  Program : EP)  จำนวน 60 คน 
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 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 
26 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

   1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
     ปกีารศึกษา 2563” 
   2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

   3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
    (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1 : ป)  
       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 

    (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 

    ในวันสมัครตามวันและเวลาทีผู่ส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

 2. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย–หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 

รวมทั้งสิ้น 60  คน 

 3. วันยื่นใบสมัคร วันที่  22 – 26  กุมภาพนัธ์  2563  เวลา  08.30 – 16.30 น.   

      ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 4.   สถานท่ียื่นใบสมัคร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5. วิชาท่ีสอบ  และวันสอบคัดเลือก   

           5.1 วิชาที่สอบ  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร ์

   5.2 วันที่สอบ   

 -  วันที่  29 กุมภาพันธ์  – 1  มีนาคม  2563   สอบวิชาภาษาอังกฤษ 

 -  วันที่  7   มีนาคม  2563        สอบวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร ์

    (ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 
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ตารางสอบ 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

วันเสารท์ี ่

29 ก.พ. 63 

08.30 – 10.30 น. 

 

 

10.35 – 12.35 น. 

 

 

12.40 – 13.40 น. 

13.40 – 15.40 น.  

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 1)   

Picture  Description  (กลุม่ 2) 

Read  Aloud            (กลุ่ม 3) 

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 3) 

Picture  Description  (กลุม่ 1) 

Read  Aloud            (กลุ่ม 2) 

พักกลางวัน 

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 2) 

Picture  Description  (กลุม่ 3) 

Read Aloud             (กลุ่ม 1) 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

60 

120 

120 

120 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4   

อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที่ 

1 มี.ค. 63     

08.30 – 09.30 น. 

09.35 – 10.05 น. 

สอบข้อเขียนภาคภาษาอังกฤษ 

สอบทักษะการฟัง  

60 

30 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4 

อาคาร 2 

วันเสารท์ี่   

7 มี.ค. 63 

08.30 – 10.00 น. 

10.05 – 11.05 น. 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์

90 

60 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

(ห้อง 812 - 814) 
 

 หมายเหต ุ 1. เกณฑ์การคัดเลือก  นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  (วันที่  29 กุมภาพันธ์  –  
    1  มีนาคม  2563) โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

                 เกินจำนวนทีจ่ะรับ จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมทั้ง  3  วิชา  (วิชาภาษาอังกฤษ    
                         วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์)  ของผูเ้ข้าสอบทุกคน  มาเรียงลำดับ 

2. วันที่  29 กุมภาพันธ์  –  1 มีนาคม  2563  เวลา  08.00 น.  ณ  บริเวณหน้าอาคาร  2  
โรงเรียนสงวนหญิง นักเรียนเข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดสอบ 

 

 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   

  -  ประกาศผล  วันที่  11  มีนาคม  2563   เวลา  09.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ 

  -  รายงานตวั  นักเรียนทีส่อบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 

     พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันที่ 11  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.   

     ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

  7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 18,445 บาท 

 

 



~ 5 ~ 
 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง 

           -  นักเรียนทีส่อบคัดเลือกได้และมารายงานตัว  ให้มามอบตวัเป็นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียน 

                พร้อมผู้ปกครองนกัเรียน  วันที่  14  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

                ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

                   นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธ ์

  -  ประชุมผู้ปกครอง วันที่  14  มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  ณ  อาคาร 2  (ห้อง 236)   

                    และ  28 มีนาคม 2563  เวลา  08.30 น.   ณ  อาคาร 2  (ห้อง 236) 

  - ประชุมผู้ปกครองรวม วันที่  6 เมษายน  2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 

    อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 

 9.  หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program : EP)  มีดงันี ้

9.1 ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)  พร้อมติดรปูถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.   

      จำนวน  1  รูป 

   9.2 ใบ  ปพ.1 : ป ฉบบัจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  (ฉบับจริง และฉบบัถ่ายเอกสาร 1 ชุด  

      พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

  9.3 ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจรงิ  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด   

พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

   9.4 แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน 

   9.5 ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

   9.6 ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

   9.7 ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  หมายเหต ุ ประชุมผู้ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันที่  6 เมษายน  2563  เวลา  08.30 น.  

                               ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมส่งเอกสารใบ  ปพ. 1 : ป  

     ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
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 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมคัร 
  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี ้
    (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562   
     หรือเทียบเท่า 

    (2) ไม่จำกัดอายุ 
    (3) เป็นชาย, หญงิ โสด 
    (4)   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทกุรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 (2 ปีการศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี ้

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
ทุกรายวิชา 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาคณิตศาสตร ์

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาวิทยาศาสตร ์

ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ตัง้แต่ 3.50 ขึ้นไป 

  1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พรอ้มลงลายมอืช่ือในใบสมัคร  
     และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 
    (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรบัรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรยีนช้ัน ป.4 – ป.5) 
    (3) ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
     จำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  
  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 
26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

   1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
     ปกีารศึกษา 2563” 
   2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

   3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได)้ 
    (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป)  
       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 

    (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืน 
    ในวันสมัครตามวันและเวลาทีผู่ส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน.  (โครงการ SMART CLASS)  

จำนวน 60 คน 
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 2. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จากนักเรียนทั่วประเทศ  จำนวน  60  คน   

 3. วันยื่นใบสมัคร วันที่  22 – 26  กมุภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  

       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 4. สถานท่ียื่นใบสมัคร  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 

 5. วิชาท่ีสอบ  และวันสอบคัดเลือก 

    สอบข้อเขียน  3  วิชา  ได้แก่   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ   

    วันที่  7  มีนาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.   

  (ใช้ดนิสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 

ตารางสอบ 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

7  มี.ค. 63 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

120 

60 

ห้องเรียน

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร ์ 90  

 

 หมายเหต ุ 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทกุวิชาที่สอบ ไม่ต่ำกว่า 50%   

      โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2   

 2. ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 

 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   
  - ประกาศผล   วันพุธที่  11  มีนาคม  2563  เวลา 09.00  น.  ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
  - รายงานตัว   นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 
    พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันพุธที่  11  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
    ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 4,045 บาท 
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 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง 
  8.1 นักเรียนที่สอบคัดเลือกไดแ้ละมารายงานตัว  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน  และ 
     ลงทะเบียนเรียนพร้อมผูป้กครองนักเรียน  ในวันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2563   
      เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   

 นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรยีนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธ์ 
  8.2 ประชุมผู้ปกครอง  ในวันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุม                  

อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ  และวันที่ 6 เดือนเมษายน  2563  เวลา  08.30 น.   
         ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 9. หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน. (โครงการ SMART CLASS)  มีดังนี ้

9.1 ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)  พร้อมติดรปูถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.   
      จำนวน  1  รูป 

   9.2 ใบ  ปพ.1 : ป ฉบบัจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  (ฉบับจริง และฉบบัถ่ายเอกสาร 1 ชุด  
      พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

  9.3 ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจรงิ  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด   
พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

   9.4 แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน 
   9.5 ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
   9.6 ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
   9.7 ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  หมายเหต ุ ประชุมผู้ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันที่  6 เมษายน  2563  เวลา  08.30 น.  
                               ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมส่งเอกสารใบ  ปพ. 1 : ป  
     ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  
          จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น     
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลาที่กำหนด 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 
 

                         
 

       (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  



 

 
 

                  ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 

 
 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะ

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สั งกัดสำนั กงานคณ ะกรรมการการ ศึ กษาข้ันพื้ นฐาน  ปี ก าร ศึกษา 2563  โรง เรียนสงวนห ญิ ง   

จึงกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

และห้องเรียนปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่รับ  เป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น  

485 คน มีรายละเอียดดังนี ้ 

 ห้องเรียนพิเศษ  รับ  2  ห้องเรียน  ได้แก ่

                1.  โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)     

                     โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program  :  IP)  2  ห้องเรียน จำนวน 50 คน 

 2.  โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม  (SMTE)   

                     1  ห้องเรียน  จำนวน 30 คน 

 ประเภทห้องเรียนปกติ  รับ  9  ห้องเรียน ๆ ละ  45  คน รวมท้ังสิ้น 405 คน ได้แก ่

 1. นักเรียนที่จบช้ัน  ม.3  โรงเรียนสงวนหญิง   จำนวน 375 คน 

 2. นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คน 

  

หมายเหต ุ 1. นักเรียนทีส่มัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาทีท่างโรงเรียนกำหนด  

หากนักเรียนไมเ่ข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่

โรงเรียนกำหนด หากไมม่าดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พจิารณาใหเ้ข้าเรียนตอ่ 

ทุกกรณี 
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โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 

 

 

 

1.  จำนวนนักเรียนท่ีรบั  ชาย – หญิง  จำนวน  50  คน   

2.   ประเภทแผนการเรียนท่ีรับ   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  จำนวน  25  คน  

    และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จำนวน  25  คน   

3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  โครงการจัดการเรียนการสอน 
       ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิงเท่านั้น 

  3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า  เกณฑ์

พิจารณา

อ่ืน ๆ 
ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

3.25 3.00 3.00 3.00 เรียนวิชา

เพิ่มเตมิ

คณิตศาสตร์

ม.1 – ม.3 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.00 2.75 2.75 3.00 - 

4.  หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  ดังนี ้

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 
4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  2  รูป   

                (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอกี  1  รูป) 

4.3  ใบ  ปพ.1 : 3  (5  ภาคเรียน) 

 

 

ระเบียบการสำหรับนักเรียนที่สมคัร  มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค  (Education Hub) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 

ปีการศึกษา  2563 (รับจำนวน 50 คน) 
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5. ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 
26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน ปีการศึกษา 2563” 
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 
3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
 (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   
 (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

 ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

6.  วันสอบคัดเลือก 

 6.1  วันสอบคัดเลือก  วันที่  8  มีนาคม  2563 
 6.2  วิชาที่สอบคัดเลือก  (ถ้าเปิดรบัสมัคร) 

แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มีนาคม  2563 09.00 – 10.00 น. 
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 60 

11.10 – 12.10 น. 
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มีนาคม  2563 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 

(ภาษาอังกฤษ) 
60 

7. วันยื่นใบสมัคร      วันที่  22 – 26 กุมภาพันธ์  2563   เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

8. สถานท่ีรับสมัคร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

9. วันประกาศผล  รายงานตัว  และรับเอกสารการมอบตัว   
 วันที่  12  มีนาคม  2563   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   
      โรงเรียนสงวนหญงิ  (นกัเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง) 
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10. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
แผนการเรียน 

อังกฤษ-จีน วิทย์-คณิต 
27,630 บาท 26,130 บาท 

11. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง  
 11.1  นักเรียนที่มารายงานตวัตามข้อ  8  ใหม้ามอบตัวเป็นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผูป้กครอง   
   นักเรียน  ในวันที่  18  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์    
   โรงเรียนสงวนหญิง ประชุมผู้ปกครอง เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 236 
   นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรยีน  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ ์
 11.2  ประชุมผู้ปกครองรวม  วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา  08.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์    

โรงเรียนสงวนหญิง 

หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี ้

 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมลูเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)  พร้อมติดรปูถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.   

  จำนวน  1  รูป 

 2. ใบ  ปพ.1 : 3   ฉบบัจบการศึกษาช้ัน  ม.3  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

  พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

 3. ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจรงิ และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

 พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

 4.   แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน 

 5.  ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

 6.  ตัวผูป้กครองนักเรียนที่แทจ้รงิ  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7.  ใบเสรจ็ธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  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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 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมคัร 

  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดงันี ้

   (1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)   ตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ      

    หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2562   

   (2) มีผลการเรียนเฉลี่ย  3  ปีการศึกษา  (กรณีสำเรจ็การศึกษาช้ัน ม.3)   

    หรือ  5  ภาคเรียน  (กรณีกำลังศึกษาอยู่ช้ัน  ม.3  หลักสูตรแกนกลางฯ 51)  ดังนี ้
 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า 
เกณฑ์พิจารณา 

อ่ืน ๆ 
ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเตมิ  ช้ัน ม.1 – ม.3 
 

   (3) มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
   (4) ไม่เป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
   (5) เป็นชาย, หญงิโสด 
  1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

  (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงที่พิมพจ์ากอินเทอร์เน็ต พรอ้มลงลายมอืช่ือในใบสมัคร  

และติดรปูถ่ายให้ครบถ้วน 
   (2) ใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบบั  5  ภาคเรียน  ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ 

                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562  ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ   
                     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   (3) ใบรับรองผลการเรียนและรับรองว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิม่เติมในช้ัน  ม.1 - ม.3 
   (4) ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (5) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  2  รูป    
                               (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 
   หมายเหต ุ นักเรียนที่มาสมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562       
                                      โรงเรียนสงวนหญิง  ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (2)  และ  (3) 

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

ปีการศึกษา 2563 (รับจำนวน 30 คน) 
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   1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

  ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียนศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี ้

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนกัเรียน  
 ปีการศึกษา 2563” 
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 
3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
 (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน   
 (2)  ทะเบียนบ้านทีร่ะบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาย่ืนในวันสมัคร  

 ตามวันและเวลาที่ผูส้มัครแจ้งไว้ในระบบ  

 2. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย - หญงิ  จากนักเรียนทั่วประเทศ  จำนวน  30  คน   

 3.   กำหนดวันยื่นใบสมัคร 

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

 4.   สถานท่ียื่นใบสมคัร       หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5.   วันสอบคัดเลือก  และวิชาท่ีสอบคัดเลือก 

  5.1 วันสอบคัดเลือก  วันที่  8  มีนาคม  2563  

   5.2 วิชาที่สอบคัดเลือก 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ เวลา/นาที สถานท่ี 

8  มี.ค. 63 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์  (ฉบับที่ 1) 

คณิตศาสตร์  (ฉบับที่ 2) 

120 

60 

ห้องเรียน 

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 

15.05 – 16.05 น. 

วิทยาศาสตร์ (ฉบบัที่ 1) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบบัที่ 2) 

120 

60 

 หมายเหตุ    1.  นักเรียนทีผ่่านการสอบคัดเลอืกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ  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.  เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จำนวน 7,930 บาท 

 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
  8.1  ให้นักเรียนมามอบตัวเป็นนักเรียน  และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   
        ในวันที่  18  มีนาคม  2563   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์     
                      โรงเรียนสงวนหญิง    
   นักเรียนท่ีไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรยีนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  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  โรงเรียนสงวนหญงิ 
 หลักฐานท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี ้
  1.   ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)  พร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.  

จำนวน  1  รูป 
  2. ใบ  ปพ.1 : 3   ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ม.3  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด  พร้อมรับรอง
   สำเนาถูกต้อง) 
  3.  ทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือบิดา มารดา และนกัเรียน (ฉบับจรงิ และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด   

พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง) 
  4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
  5. ตัวนกัเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  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  (ถ้ายังไม่ได้ส่งในวันที่  18  มีนาคม  2563) 
                         ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  

จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น   
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
       (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 


