ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 9 มีความประสงค์
จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สัง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โรงเรีย นสงวนหญิ ง จึ ง กำหนด
รายละเอี ย ด และหลั ก เกณฑ์ ในการรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ห้ อ งเรี ย นปกติ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 44 คน รวมทั้งสิ้น 396 คน ได้แก่
1. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนสงวนหญิง

จำนวน 366 คน

2. นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ

จำนวน 30 คน

หมายเหตุ 1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
หากนักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี
2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลา
ที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียน
ต่อทุกกรณี
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โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนปกติ
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง

รับ

ประเภทโควตา (รับจำนวน 366)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสงวนหญิง ปีการศึกษา 2563
(2) เป็นชาย - หญิงโสด
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในชั้น ม.1 – ม.3 เกิน 50 คะแนน

(นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของชั้น ม.3)
(4) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ
ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข
(5) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามที่กำหนดในตาราง
จำนวน
แผนการเรียน

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ห้อง
เรียน
4

เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3
ไม่ต่ำกว่า (เฉพาะวิชาพื้นฐาน)
จำนวน
นร.
ทุกราย
ภาษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิชา
อังกฤษ
166

3.25

3.00

3.00

2.75

เกณฑ์
พิจารณา
อื่น ๆ
เรียนเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

1

34

3.00

2.00

3.00

2.75

เรียนเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 - ม.3

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี

1

44

2.75

2.00

2.00

2.75

-

4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

2

78

2.75

2.00

2.00

2.75

-

5. ภาษาไทย - สังคมศึกษา

1

44

2.00

2.00

2.00

2.00

-

9

366

รวม

-31.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย
แล้วนำมาในวันมอบตัว
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 12
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมาแสดงในวันมอบตัว
2. วันรับสมัคร

วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. สถานที่รับสมัคร

เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2564”

4. วิธีการคัดเลือก
4.1 พิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณสมบัติของผู้สมัครครบตาม ข้อ 1.1
4.2 ถ้านักเรียนที่สมัครตามข้อ 1.1 มีจำนวนเกินจำนวนที่รับในแต่ละแผนการเรียน จะพิจารณาจาก
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของผู้สมัครจากมากไปหาน้อยให้ได้เท่าจำนวนที่รับและถ้าผู้สมัครลำดับสุดท้าย
ที่รับ มีผลการเรียนเท่ ากัน หลายคน จะพิ จารณา จากผลการเรีย นเฉลี่ย 5 ภาคเรียนเฉพาะวิช าตามตาราง
เป็นลำดับที่ 1 และ 2
วิชาพื้นฐานทีพ่ ิจารณาเป็นลำดับที่ 1, 2
แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.3

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย – สังคม ภาษาจีน


ภาษาญี่ปุ่น,
ภาษาเกาหลี






3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี



4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน



5. ภาษาไทย – สังคมศึกษา
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4.3 แผนการเรียนที่มีผู้สมัครไม่ถึง 15 คน จะไม่เปิดสอน
4.4 จำนวนนักเรียนที่รับ
จำนวนที่รับ
(ห้อง)

จำนวนนักเรียน
(คน)

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

4

166

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

1

34

1

44

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

2

78

5. ภาษาไทย

1

44

9

366

แผนการเรียน

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
– สังคมศึกษา
รวม

5. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับเอกสารการมอบตัว
6. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
แผนการเรียน
ไทย-สังคม

อังกฤษ - จีน

2,230 บาท

2,230 บาท

อังกฤษ – ญีป่ ุ่น
อังกฤษ – เกาหลี
อังกฤษ – ญี่ปุ่น 2,230 บาท

อังกฤษ – คณิต

วิทย์ – คณิต

2,230 บาท

2,230 บาท

อังกฤษ – เกาหลี 4,030 บาท

7. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 5 ให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. การจัดห้องเรียน สายวิทย์ฯ-คณิตฯ ใช้คะแนน GPA เฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียนเรียงลำดับ 1 – 44
เป็นห้องเรียนที่ 9 ส่วนห้องที่เหลือเป็นการจัดนักเรียนแบบคละ
3. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

-58. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า)
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : บ ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.ต้น
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
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โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับจากนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ
ประเภทสอบคัดเลือก (รับจำนวน 30 คน)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป็นชาย – หญิง โสด
(3) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ
ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามที่กำหนดในตาราง
แผนการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา

เกรดเฉลี่ยสะสม
ชัน้ ม.1, ม.2, ม.3 ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
.วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

อังกฤษ

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

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) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย
แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก
(2) ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
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1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
2. จำนวนนักเรียนที่รับ
แผนการเรียน

จำนวนที่รับ (คน)

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
3. วันรับสมัคร
4. สถานที่รับสมัคร

10
10
10

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564”
5. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบ
วันสอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
วิชาที่สอบคัดเลือก
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วันสอบ

เวลา

2 พ.ค. 64

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วันสอบ

เวลา

2 พ.ค. 64

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
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หมายเหตุ 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ
ไม่ต่ำกว่า 50% โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ
= 4:4:2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 4 : 2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 2 : 4
2. ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
3. ยกเลิกการนำคะแนน O-NET มาคิดคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ป้ายประกาศบริเวณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับเอกสารการมอบตัว
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
อังกฤษ - จีน
2,230 บาท

แผนการเรียน
อังกฤษ - คณิต
2,230 บาท

วิทย์ - คณิต
2,230 บาท

8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 6 ต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2.การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

-99. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า)
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : บ ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.ต้น
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง
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โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนปกติ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
นัก

เรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง
(ประเภทสอบคัดเลือก)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) เป็นชาย – หญิง โสด
(3) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ
ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามที่กำหนด ในตาราง
แผนการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชา

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3.00

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์

2.75

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

2.75

2. จำนวนนักเรียนที่รับ
แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

จำนวนที่รับ (คน)
10
10
10

- 11 1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย
แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก
(2) ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
หมายเหตุ นักเรียนที่มาสมัครซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสงวนหญิง
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ (2)
3. วันรับสมัคร
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564”
5. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบ
วันสอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
วิชาที่สอบคัดเลือก
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วันสอบ

เวลา

2 พ.ค. 64

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.

รวม (นาที)
90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์

- 12 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วันสอบ

เวลา

2 พ.ค. 64

09.00 – 10.30 น.
10.35 – 11.35 น.
13.00 – 14.00 น.
14.05 – 15.05 น.

รวม (นาที)

วิชาที่สอบ

90
60
พักรับประทานอาหารกลางวัน
60
60

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

หมายเหตุ 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ
ไม่ต่ำกว่า 50% โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนน ดังนี้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ
= 4:4:2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 4 : 2
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วิชาภาษาอังกฤษ : คณิตศาสตร์ : ภาษาไทย + สังคมศึกษา = 4 : 2 : 4
2. ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
3. ยกเลิกการนำคะแนน O-NET มาคิดคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ป้ายประกาศบริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th
รายงานตัว
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับเอกสารการมอบตัว
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
แผนการเรียน
อังกฤษ - จีน

อังกฤษ - คณิต

วิทย์ - คณิต

2,230 บาท

2,230 บาท

2,230 บาท

- 13 8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 6 ต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว มีดงั นี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า)
พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : บ ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.ต้น
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
(ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ที่กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

