
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ประเภทหอ้งเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2565 

 

 ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  มีความประสงค์     

จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้เป็นไป      

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนสงวนหญิง จึงกำหนดรายละเอียด       

และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกต ิโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 378 คน ได้แก ่

1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  รวมทั้งสิ้น  189  คน 

2. นักเรยีนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น  18    คน 

3. นักเรียนเงือ่นไขพิเศษ   รวมทั้งสิ้น  2      คน 

4. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ   รวมทั้งสิ้น  169   คน 

 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากนักเรียน      
ไม่เข้าสอบตามวันและเวลาทีท่างโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลา ที่โรงเรียน
กำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรยีนต่อทุกกรณ ี
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โรงเรียนสงวนหญงิ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทห้องเรียนปกต ิ ปีการศึกษา 2565 

   รับจากนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ (จำนวน 189 คน) 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

  1.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

  (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

   หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศกึษา 2564  หรอืเทียบเทา่ 

            (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ 

        (3)  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  อย่างน้อย 2 ปี  นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม 2565  

  -   อาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ        

พ.ศ.2545 ทีเ่ป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

  - กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงบันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

รับรองการอาศัยอยู่จริง 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได้แก่ 

1)   ตำบลท่าพ่ีเลี้ยง   11)  ตำบลดอนกำยาน  
2)   ตำบลรั้วใหญ่   12)  ตำบลบ้านโพธิ์   
3)   ตำบลทับตีเหล็ก   13)  ตำบลสระแก้ว   
4)   ตำบลท่าระหัด   14)  ตำบลตลิ่งชัน   
5)   ตำบลไผ่ขวาง   15)  ตำบลบางกุ้ง   
6)   ตำบลโคกโคเฒ่า   16)  ตำบลศาลาขาว  
7)   ตำบลดอนตาล   17)  ตำบลสวนแตง   
8)   ตำบลดอนมะสังข์   18)  ตำบลสนามชัย   
9)   ตำบลพิหารแดง   19)  ตำบลโพธิ์พระยา   
10)  ตำบลดอนโพธิ์ทอง   20)  ตำบลสนามคลี   

            (4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉินได้

โดยไม่มีเงื่อนไข 
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      1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.sysp.ac.th       

                     กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย     

                     ให้ครบถ้วน แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

    (2)   ใบ  ปพ.1 : ป  หรอื  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ใน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา  2564 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (3) ทะเบียนบ้านนักเรียน  (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

    (4)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร   จำนวน  1  รูป  

     1.3  ขัน้ตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่          

วันที่  9 - 13  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัขอ้ “รับสมัครนักเรียน                

ปีการศกึษา 2565” 

 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

 3)  อัพโหลดเอกสาร ทะเบียนบ้าน ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5) ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพหรือ PDF ก็ได้)

 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

 2.  วันรับสมัคร  วันที่  9 - 13  มีนาคม  2565  เวลา  08.30  –  16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศกึษา 2565”  

 4.  วันสอบคัดเลือก 

สอบคัดเลือก   วันที่  26  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (คิดคะแนนจากการสอบ 100%) 

วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

               และใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครือ่ง 

 

หมายเหตุ : ยกเลิกการนำคะแนน O-NET มาคิดคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ 
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ตารางสอบนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1  (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

26 มี.ค. 65 09.00 – 09.45 น. 
09.45 – 10.15 น. 
10.15 – 10.45 น. 
10.45 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

45 
30 
30 
45 
30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

   

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

              โรงเรียนสงวนหญงิ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.    วันประกาศผลและรายงานตัว 

  ประกาศผล  วันที ่ 30  มีนาคม  2565  เวลา  09.00  - 12.00 น.   

     ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th 

     รายงานตัว  วันที ่ 30  มีนาคม  2565  เวลา  09.00  - 12.00 น.   

                       ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 

6.   เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

7.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  5  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   

ในวันที่  2 เมษายน 2565 เวลา  08.30 – 12.00  น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง  

 

หมายเหตุ : 1.  นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 

2.  การพจิารณาจดัสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 

         ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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โรงเรียนสงวนหญงิ 

    

  ประเภทห้องเรียนปกติ  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

   รับจากนักเรยีนทั่วไปทีม่คีวามสามารถพเิศษ (จำนวน 18 คน) 

 

1.   คุณสมบตัิของผูส้มัคร  และหลกัฐานการสมัคร 

  1.1  คุณสมบตัิของผูส้มัคร  ดังนี้ 

  (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

   หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564  หรอืเทียบเท่า 

            (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอาย ุ

            (3)  มีความสามารถพิเศษ  ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 

ด้านศิลปะ  รับ  10  คน  แบ่งเป็น 

- ด้านนาฏศิลป์    รับ  5  คน 

- ด้านดนตรีไทย      รับ  5  คน  

ด้านกีฬา    รับ  8  คน      

       (4)  สามารถอยู่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทกุวัน หรือในวันหยุด 

 (5)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน
ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
      1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th       

                     กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย     

                     ให้ครบถ้วน แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรอื  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 

       ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2564 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร จำนวน  1  รูป   

  (4)  หนังสือรับรองของโรงเรียนว่ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 

         ทีไ่ดจ้ากการไปแข่งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ้ามี) 
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     1.3  ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่              

วันที่  9 - 10  มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th  “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565” 

 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

 3)  อัพโหลดเอกสารใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5) ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพหรือ PDF ก็ได้)

 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

2.  วันรบัสมัคร    วันที่  9 – 10  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.  สถานที่รับสมัคร  เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รับสมัครนักเรียนปีการศกึษา 2565” 

4.  วันทดสอบความสามารถพิเศษ 
      วันที่  22  มีนาคม  2565  เวลา 08.30  น.  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบ
ความสามารถพิเศษมาเอง  (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดง
จะหมดสิทธิ์ในการทดสอบความสามารถพิเศษ) 
      เกณฑ์การประเมิน 
 

-  ด้านนาฎศิลป์  คะแนนเตม็  100  คะแนน 
   ท่ารำถกูต้อง  30  คะแนน 
   จังหวะและการเช่ือมท่า 30  คะแนน 
   ลีลาท่ารำสวยงาม  30  คะแนน 
   บุคลิกภาพ  10  คะแนน 
-  ด้านดนตรไีทย  คะแนนเตม็  50   คะแนน 
   ความถูกต้องของทำนองเพลง, ความกลมกลืนและสุนทรียรส    10  คะแนน 
   ความถูกต้องของจงัหวะ        10  คะแนน 
   หลักและวิธีการปฎิบตัิทักษะ        20  คะแนน 
   บุคลิกท่าทาง         10  คะแนน 
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-  ด้านกีฬา  คะแนนเตม็  100   คะแนน 
   วิ่ง   10 คะแนน 
   ดันพื้น   10 คะแนน 
   อ้อมหลัก   10 คะแนน 
   ลุกนัง่   10  คะแนน 
   ความสามารถเฉพาะทาง 60  คะแนน 

 
5.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
      ประกาศผล     วันที่  23  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

รายงานตัว     วันที่  23  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรยีนสงวนหญิง 
 

หมายเหตุ : นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนที่ไมม่ารายงานตัว ตามวัน เวลาทีก่ำหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์  (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์
ในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ) 
 
6.   วันสอบจัดห้องเรียน  วันที่  26  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
      วิชาที่สอบ  1)   คณิตศาสตร์   2)   วิทยาศาสตร์   3)   ภาษาไทย    4)   สังคมศึกษา 5)   ภาษาอังกฤษ 
                     และใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 

นักเรียนที่ไม่มาสอบจัดห้องเรียน  โรงเรียนจะจัดห้องให้ 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

26 มี.ค. 65 09.00 – 09.45 น. 
09.45 – 10.15 น. 
10.15 – 10.45 น. 
10.45 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

45 
30 
30 
45 
30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ : ยกเลิกการนำคะแนน O-NET มาคดิคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ 
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7.   เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรยีนสงวนหญิง 

8.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
        นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  5  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   

ในวันที่  2  เมษายน  2565  เวลา   08.30 – 12.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 

2. นักเรียนและผู้ปกครองที่ใช้สิทธิเข้าศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ความสามารถพิเศษต้อง  

    เขา้ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 ปีการศึกษา ตามข้อตกลงกับทางโรงเรยีน 

3. การพิจารณาจัดสรรนักเรยีนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ  

   ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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โรงเรียนสงวนหญิง 
 

         ระเบียบการรับสมคัร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   ประเภทห้องเรียนปกต ิ นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 

                              ปีการศึกษา  2565  (จำนวน 2 คน) 
 

1.  จำนวนนักเรียนที่รับ    2   คน 

2.  การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  โดยใช้หลกัเกณฑ์  ดังนี้ 

2.1  นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสรา้ง เพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 

        2.1.1  มีหนังสือรับรองการอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน 

2.2  นักเรียนทีเ่ป็นบุตรข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียน 

      2.2.1  มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุตรของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนสงวนหญิง               

จังหวัดสุพรรณบุรี (ต้องมีหนังสือรับรองบุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร) 

3.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
3.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

(1)  เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดิน หรอืสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือจัดตั้งโรงเรียน หรือ   
     นักเรยีนที่เป็นบุตรข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียน 

(2)   สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า    
      หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564  หรอืเทียบเท่า 
(3)   เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ 
(4)    นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ

ฉุกเฉนิไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 

      3.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.sysp.ac.th       
                     กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย     
                     ให้ครบถ้วน แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 
  (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมทีแ่สดงว่ากำลังเรียนอยู่ 

       ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2564 
  (3)   หนังสือรับรองการอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน หรือ   
        หนังสือรับรองว่าเป็นบุตรของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับรอง  
        สำเนาถูกต้อง 
  (4)  รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร จำนวน  1  รูป  
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      3.3  ขัน้ตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่          

วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รบัสมัครนักเรยีน ปีการศกึษา 2565” 

 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

 3)  อัพโหลดเอกสาร หนังสือรับรอง ใบ ปพ. 1 : ป หรือใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5) ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เป็นไฟล์ภาพหรือ PDF ก็ได้)

 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

4.  วันรับสมัคร        วันที ่ 9 – 13  มีนาคม  2565    เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5.  สถานทีร่ับสมัคร  เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รับสมัครนักเรียน ปีการศกึษา 2565” 

6.  วันสอบคัดเลือก 

           สอบคัดเลือก    วันที่  26  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

            วิชาทีส่อบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

               และใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 

หมายเหตุ :  ยกเลกิการนำคะแนน O-NET มาคิดคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ 
 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

26 มี.ค. 65 09.00 – 09.45 น. 
09.45 – 10.15 น. 
10.15 – 10.45 น. 
10.45 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

45 
30 
30 
45 
30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

7.  วันประกาศผลและรายงานตัว 

      ประกาศผล  วันที ่ 30  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 – 12.00 น.   

 ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง หรอืทาง www.sysp.ac.th 

รายงานตัว  วันที ่ 30  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

   พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 
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8.   เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

9.  วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
       นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  7  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  
วันที่  2  เมษายน  2565 เวลา  08.30  - 12.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

 
หมายเหตุ : 1.  นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 

2.  การพจิารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศกึษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 

          ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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โรงเรียนสงวนหญิง 

 

ระเบียบการรับสมัคร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   ประเภทห้องเรียนปกติ  รับจากนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ  

    ปีการศึกษา  2565  (จำนวน 169 คน) 

 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

  1.1  คุณสมบตัิของผูส้มัคร  ดังนี้ 

 (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

   หรือเทียบเท่า  หรอืกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 

           (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกดัอายุ 

           (3)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรอืฉุกเฉินได้

โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

      1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sysp.ac.th       

                     กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย     

                     ให้ครบถ้วน แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

    (2)   ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ใน 

  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา  2564 พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 

    (3) รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร จำนวน  1  รูป 

     1.3  ขั้นตอนการสมคัร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่           

            วันที่  9 – 13  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รับสมัครนักเรียน ปีการศกึษา 2565” 

 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนทีก่ำหนด 

 3)  อัพโหลดใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรบัรองผลการเรียน  ลงในระบบทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง    

                     (เป็นไฟล์ภาพหรือ PDF ก็ได้)  

 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบ 

  คัดเลือก 
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2.   วันรับสมัคร   วันที ่ 9 – 13  มีนาคม  2565    เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    
3.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศกึษา 2565” 
4.   วันสอบคัดเลือก วันที่   26  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
      วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
      และใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
หมายเหตุ : ยกเลิกการนำคะแนน O-NET มาคิดคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ 

ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

26 มี.ค. 65 09.00 – 09.45 น. 
09.45 – 10.15 น. 
10.15 – 10.45 น. 
10.45 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

45 
30 
30 
45 
30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

              โรงเรียนสงวนหญงิ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.    วันประกาศผล  และรายงานตัว 

       ประกาศผล วันที่  30  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th 

       รายงานตัว    วันที่  30  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

           ณ  โดมหนา้เสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 

6.   เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

7.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

     นักเรียนทีม่ีชื่อในประกาศผล และมารายงานตัว ตามขอ้  5  ต้องมามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง

นักเรียน  ในวันที่  2  เมษายน 2565  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 

2. การพิจารณาจัดสรรนักเรยีนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ  

   ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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หลักฐานทีต่้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนทุกประเภท (วันที่ 2 เมษายน 2565)  มีดงันี้ 

1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หนา้)  พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด  3 x 4  ซม.   

จำนวน  1  รูป  (รับได้วันมารายงานตัว) 

2. ใบ  ปพ.1 : ป  ฉบับจบการศึกษาชั้น  ป.6  (ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุด) 

3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา  มารดา  และนกัเรียน   

(ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (รับได้วันมารายงานตัว) 

5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ป.6 

6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

หมายเหตุ :  1. ประชุมผู้ปกครอง วันที ่2 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น.ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
       2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น.  

         ณ โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

จึงขอให้ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว            
ข้างต้นนำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 
 

 

 


