ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 9 มีความประสงค์ จะรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิง จึง กำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ใน
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้แก่
1. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรม
นานาชาติ (International Program : IP) 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน จำนวน 50 คน
2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน
หมายเหตุ 1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดหากนักเรียนไม่เข้า
สอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี
2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาที่โรงเรียน
กำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี
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โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ประเภทโควตา (นักเรียน ม.3 โครงการ EP ของโรงเรียนสงวนหญิง)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ปีการศึกษา 2564 (รับจำนวน 44 คน)
1. จำนวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จำนวน 44 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

จำนวน 22 คน
จำนวน 22 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (โครงการ EP) ของโรงเรียนสงวนหญิง
3.2 นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉินได้โดย
ไม่มีเงื่อนไข
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 ไม่ต่ำกว่า
แผนการเรียน

เกณฑ์
พิจารณาอื่น ๆ

เฉพาะวิชาพื้นฐาน

ทุก
รายวิชา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3.25

3.00

3.00

3.00

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

3.00

2.75

2.75

3.00

เรียนวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 – ม.3
-
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4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก
4.2 ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสงวนหญิง
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ (4.2)
5. ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้ นัก เรีย นที่ ป ระสงค์จะสมั ครเรียน ศึ กษาและกรอกใบสมั ครได้ท างอิน เทอร์เน็ ต ตั้ง แต่ วัน ที่ 19 – 23
มีนาคม 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
6. วันรับสมัคร
วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2564”
8. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากนักเรียน ม.3 EP(ร.ร.เดิม)
จำนวน 22 คน และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน จากนักเรียน ม.3 EP(ร.ร.เดิม) จำนวน 22 คน รวม 44 คน
9. วันสอบคัดเลือก
วันสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบคัดเลือก

วันที่ 4 เมษายน 2564
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
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วัน เดือน ปี
4 เม.ย. 64

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1
60
(ภาษาอังกฤษ)
10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
60
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1
60
(ภาษาอังกฤษ)

สถานที่
ห้องเรียน
อาคาร 8

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
สถานที่
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
4 เม.ย. 64
(ภาษาอังกฤษ)
ห้องเรียน
อาคาร 8
10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
60
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญิง
ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. วันประกาศผล และรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทางเว็บไซต์ www.sysp.ac.th
รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง (ถ้ามี) ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร
การมอบตัวนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง)
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
แผนการเรียน
อังกฤษ - จีน

วิทย์ - คณิต

27,330 บาท

25,830 บาท

12. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 10 ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
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หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236
3. ประชุมผู้ปกครองรวม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
4. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

13. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International
Program : IP) มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ

1. ประชุมผู้ปกครอง ม. 4 ทุกประเภท วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
2. หลักฐาน ใบ ปพ. 1 : 3 ข้อ 2 ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
(กรณีนักเรียนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร)
3. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
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โรงเรียนสงวนหญิง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ประเภทสอบคัดเลือก (นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ)
โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
ปีการศึกษา 2564 (รับจำนวน 6 คน)
1. จำนวนนักเรียนที่รับ

ชาย – หญิง จำนวน 6 คน

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

จำนวน 3 คน
จำนวน 3 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉินได้
โดยไม่มีเงื่อนไข
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง
เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 ไม่ต่ำกว่า
แผนการเรียน

เกณฑ์
พิจารณาอื่น ๆ

เฉพาะวิชาพื้นฐาน

ทุก
รายวิชา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

3.25

3.00

3.00

3.50

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

3.25

3.00

3.00

3.50

เรียนวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์
ม.1 – ม.3
-

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก
4.2 ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
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5. ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้ นัก เรีย นที่ ป ระสงค์จะสมั ครเรียน ศึ กษาและกรอกใบสมั ครได้ท างอิน เทอร์เน็ ต ตั้ง แต่ วัน ที่ 19 – 23
มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
3) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564”
4) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : บ) 5 ภาคเรียน
ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
6. วันรับสมัคร
วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. สถานที่รับสมัคร

เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2564”
8. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 3
คน และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 3 คน รวม 6 คน
9. วันสอบคัดเลือก
วันสอบคัดเลือก
วิชาที่สอบคัดเลือก

วันที่ 4 เมษายน 2564

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
สถานที่
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1
60
4 เม.ย. 64
(ภาษาอังกฤษ)
ห้องเรียน
อาคาร 8
10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
60
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1
60
(ภาษาอังกฤษ)
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
เวลา/นาที
สถานที่
09.00 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
4 เม.ย. 64
(ภาษาอังกฤษ)
ห้องเรียน
อาคาร 8
10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
60
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
60
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด
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10. วันประกาศผล และรายงานตัว
ประการผล วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทางเว็บไซต์ www.sysp.ac.th
รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง (ถ้ามี) ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร
การมอบตัวนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง)
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
แผนการเรียน
อังกฤษ - จีน

วิทย์ - คณิต

27,590 บาท

26,090 บาท

12. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 8 ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236
3. ประชุมผู้ปกครองรวม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
4. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

-913. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International
Program : IP) มีดังนี้
4. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
5. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ

1. ประชุมผู้ปกครอง ม.4 ทุกประเภท วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง
2. หลักฐาน ใบ ปพ. 1 : 3 ข้อ 2 ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
(กรณีนักเรียนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร)
3. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง

- 10 ประเภทห้องเรียนพิเศษ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ปีการศึกษา 2564 (รับจำนวน 30 คน)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(2) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน
ได้โดยไม่มีเงื่อนไข
(3) มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3) หรือ 5 ภาคเรียน
(กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ทุก
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา
3.00

3.00

3.00

3.00

หมายเหตุ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ชั้น ม.1 – ม.3

(4) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
(5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(6) เป็นชาย, หญิงโสด
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก
(2) ใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสงวนหญิง ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ (2)

- 11 1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online
ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564”
2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3) อัพโหลดใบ ปพ.1 : 3 (กรณีจบการศึกษา) หรือฉบับ 5 ภาคเรียน ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)
4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก
2. วันรับสมัคร
วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. สถานที่รับสมัคร

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

4. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
5. วันสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก
วันสอบคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2564
วิชาที่สอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

เวลา/นาที

สถานที่

4 เม.ย 64

09.00 – 11.00 น.

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 1)

120

ห้องเรียน

11.05 – 12.05 น.

คณิตศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

60

อาคาร 8

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1)

120

15.05 – 16.05 น.

วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2)

60

1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ ไม่ต่ำกว่า 50%
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. วันประกาศผลสอบ และรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง หรือทางเว็บไซต์ www.sysp.ac.th
รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง (ถ้ามี) ให้มารายงานตัวพร้อมรับ
เอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ
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7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
นักเรียนเดิม โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่างโรงเรียน

7,230 บาท
7,490 บาท

8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง
ให้นักเรียนที่มารายงานตัวในข้อ 6 มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 11 (ห้อง 11103)
และวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) มีดงั นี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป
2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้น ม.3
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง ม. 4 ทุกประเภท วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามข้อ 2 (ถ้ายังไม่ได้ส่งในวันที่ 21 เมษายน 2564)
ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ณ โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้นนำนักเรียน
มาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ที่กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

