
 

 
 

                  ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
 

เร่ือง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2564 

 
 

 ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  มีความประสงค์จะรับ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสงวนหญิง จึงกำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ใน

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ  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  และส่ิงแวดล้อม  (SMTE) 

   1  ห้องเรียน  จำนวน 30 คน 

 

     หมายเหตุ   1. นักเรียนท่ีสมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาท่ีทางโรงเรียนกำหนดหากนักเรียนไม่เข้า
สอบตามวัน และเวลาท่ีทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

2. ให้นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาท่ีโรงเรียน 

กำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (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   จำนวน 22  คน 
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 22  คน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1  กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563  โครงการจัดการเรียนการสอน 
            ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง 

 3.2   นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉินได้โดย 

       ไม่มีเงื่อนไข 

3.2  มีผลการเรียนเฉล่ีย  5  ภาคเรียน  ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

 

แผนการเรียน 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอื่น ๆ ทกุ

รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

3.25 3.00 3.00 3.00 เรียนวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ 
ม.1 – ม.3 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 

3.00 2.75 2.75 3.00 - 
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4.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ดังนี้ 

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  www.sysp.ac.th           

      กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน          

      แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

 4.2  ใบ ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่               
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รูป 
หมายเหตุ : นักเรียนท่ีสมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563   โรงเรียนสงวนหญงิ      
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (4.2)   
   
5. ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 19 – 23  

มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเวบ็ไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

3)  อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน               

     ลงในระบบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
6.   วันรับสมัคร   วันท่ี  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 – คณิตศาสตร ์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 

วนัสอบคัดเลือก    วันท่ี  4  เมษายน 2564 
 วิชาท่ีสอบคัดเลือก         วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
  
  
 
 
 
 

http://www.sysp.ac.th/
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แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที ่

4 เม.ย. 64 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี 1 
 (ภาษาอังกฤษ) 

60  
ห้องเรียน 
อาคาร  8 10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 1 60 

11.10 – 12.10 น. วทิยาศาสตร์  ฉบับท่ี 1 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 

 
แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที ่

4 เม.ย. 64 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี 2 
 (ภาษาอังกฤษ) 

60  
ห้องเรียน 
อาคาร  8 10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 60 

11.10 – 12.10 น. วทิยาศาสตร์  ฉบับท่ี 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 

หมายเหตุ :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสงวนหญงิ  
      ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประกาศผล   วันท่ี  9  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
      รายงานตัว    นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรียน วันท่ี 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  

 นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข้อ  10  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน    

ในวนัท่ี  21  เมษายน  2564  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ   
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หมายเหตุ : 1. นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2.  ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันท่ี 21 เมษายน  2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236 
   3.  ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  08.30 น.  
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ    
       4.  การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 
               ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

13.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ  (International  
Program : IP) มีดังนี ้

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

2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาช้ัน ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

3. ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา มารดา และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

4.   แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

5.  ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

6.  ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

7.  ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

  

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  08.30 น. 

     ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ  2  ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  
       (กรณีนักเรียนยังไมไ่ด้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.30 น. ณ  โรงฝึกพลศึกษา      

     โรงเรียนสงวนหญิง 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

ประเภทสอบคดัเลือก  (นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 

ปีการศึกษา  2564   (รับจำนวน 6 คน) 
 

1. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จำนวน   6  คน 

2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์         จำนวน 3 คน 
และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 3  คน 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1  กำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉินได้       

      โดยไม่มีเงื่อนไข 

3.2  มีผลการเรียนเฉล่ีย  5  ภาคเรียน  ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

 

แผนการเรียน 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอื่น ๆ ทกุ

รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

3.25 3.00 3.00 3.50 เรียนวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ 
ม.1 – ม.3 

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.25 3.00 3.00 3.50 - 

4.  หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร  ดังนี้ 

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  www.sysp.ac.th           

      กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน          

      แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

 4.2  ใบ ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่               
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รูป   

http://www.sysp.ac.th/
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5. ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 19 – 23  

มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

3) เปิดเวบ็ไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 

4) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

3)  อัพโหลดใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.1 : บ)  5  ภาคเรียน               

     ลงในระบบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
6.   วันรับสมัคร   วันท่ี  19 – 23  มีนาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยดุราชการ    

7.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศึกษา 2564” 

8.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์จากนักเรียนท่ัวประเทศ จำนวน 3 
คน และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน จากนักเรียนท่ัวประเทศ จำนวน 3 คน รวม 6 คน 
9.  วันสอบคัดเลือก 

วนัสอบคัดเลือก    วันท่ี  4  เมษายน 2564 
 วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที ่

4 เม.ย. 64 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี 1 
 (ภาษาอังกฤษ) 

60  
ห้องเรียน 
อาคาร  8 10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 1 60 

11.10 – 12.10 น. วทิยาศาสตร์  ฉบับท่ี 1 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที ่

4 เม.ย. 64 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี 2 
 (ภาษาอังกฤษ) 

60  
ห้องเรียน 
อาคาร  8 10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 60 

11.10 – 12.10 น. วทิยาศาสตร์  ฉบับท่ี 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

60 

หมายเหตุ :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  
      โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประการผล   วันท่ี  9  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น.   
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
      รายงานตัว    นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรียน วันท่ี 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  

   นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข้อ  8  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง   

              นักเรียน  ในวันท่ี  21  เมษายน  2564  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

   ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง   

 
หมายเหตุ : 1. นักเรียนท่ีไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2.  ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันท่ี 21 เมษายน  2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236 
   3.  ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  08.30 น.  
               ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนสงวนหญงิ    
       4.  การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 
               ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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13.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ  (International  
Program : IP) มีดังนี ้

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

5. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาช้ัน ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

6. ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา มารดา และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง) 

4.   แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

5.  ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

6.  ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

7.  ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม.4  ทุกประเภท  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  08.30 น. 

     ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ  2  ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  
       (กรณีนักเรียนยังไมไ่ด้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.30 น.   

     ณ  โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 
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1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลกัฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
  (1) สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ      
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2563   

(2) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พเิศษหรือฉุกเฉิน  
      ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
(3)   มีผลการเรียนเฉล่ีย  3  ปีการศึกษา  (กรณีสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.3)  หรือ 5 ภาคเรียน                  
      (กรณีกำลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) ดังนี ้

 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

หมายเหตุ ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3.00 3.00 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม  ช้ัน ม.1 – ม.3 
 

  (4) มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
  (5) ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  (6) เป็นชาย, หญิงโสด  
 1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
   (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พรอ้มระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  www.sysp.ac.th        

                      กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน   

                      แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาอยู ่              
                      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รูป    
                       
หมายเหตุ : นักเรียนท่ีสมัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563    
                 โรงเรียนสงวนหญงิ  ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (2)   
 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4   
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

ปีการศึกษา 2564  (รับจำนวน 30 คน) 

http://www.sysp.ac.th/
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        1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  

  ต้ังแต่วันท่ี 19 – 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 

2) กรอกข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

3)  อัพโหลดใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ลงในระบบท้ังด้านหน้าและด้านหลัง     

    (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
2.   วันรับสมัคร   วันท่ี  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 จากนักเรียนท่ัวประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
       รวมท้ังส้ิน 30 คน 
5.  วันสอบคัดเลือก  และวิชาที่สอบคัดเลอืก 

 วันสอบคัดเลือก  วันท่ี   4  เมษายน  2564  

 วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที่ 

4  เม.ย 64 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์  (ฉบับท่ี 1) 

คณิตศาสตร์  (ฉบับท่ี 2) 

120 

60 

ห้องเรียน 

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 

15.05 – 16.05 น. 

วิทยาศาสตร ์(ฉบับท่ี 1) 

วิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) 

120 

60 

หมายเหต ุ       1.  นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทกุวิชาท่ีสอบ  ไม่ต่ำกว่า  50%   
      2.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  
          โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. วันประกาศผลสอบ  และรายงานตัว 

 ประกาศผล    วันท่ี  9  เมษายน  2564  เวลา 09.00 - 12.00  น. 
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
     รายงานตัว    นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับ     
                                  เอกสารการมอบตัวนักเรียน วันท่ี  9  เมษายน 2564  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ 
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7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

  นักเรียนเดิม โรงเรียนสงวนหญงิ     7,230 บาท 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่างโรงเรียน     7,490 บาท 

8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 

  ให้นักเรียนท่ีมารายงานตัวในข้อ 6 มามอบตัวเป็นนักเรียน  และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครอง

นักเรียน ในวันท่ี  21 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   

หมายเหตุ : 1. นักเรียนท่ีไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
     2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  ในวันท่ี  21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.   
       ณ  ห้องโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  อาคาร 11 (ห้อง 11103)   
        และวันท่ี  9  พฤษภาคม 2564  เวลา  08.30 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) มีดังนี ้

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

 2. ใบ  ปพ.1 : 3  ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 3. ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

หมายเหตุ :  1. ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น.  

     พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามข้อ 2 (ถ้ายังไม่ได้ส่งในวันท่ี 21 เมษายน 2564) 
     ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ  
   2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรยีน วันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.  
      ณ โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 
 

จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้นนำนักเรียน       
มาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนสงวนหญงิ ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญงิ 


