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        ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โ  ค โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

     ปีการศึกษา 2565  (English Program : EP)  จำนวน 60 คน 

แนวทางการปฎิบัติการรับนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง 

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิน้ 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 ห้องเรยีนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 

 

 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

(1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2564  หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ 

(2)  ไม่จำกัดอายุ 

(3)  เป็นโสด  เพศหญิง, เพศชาย 

(4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ พิเศษ                  

หรอืฉุกเฉินไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 

(5)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 – 5  (2 ปีการศึกษา)  ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป ต้ังแต่ 3.00 ขึน้ไป 
 

      1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

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

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถา่ยให้ครบถ้วน แล้วนำมา         

ในวันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5) พร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไมส่วมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร  จำนวน  1  รปู  

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

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่                        

              วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขัน้ตอนดังนี้ 

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

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขัน้ตอนที่กำหนด 

3)  อัพโหลดใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)    

ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

2.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

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

          ปีการศกึษา 2565” 

4.   จำนวนนักเรียนทีร่บั  ชาย – หญิง จากนกัเรยีนทั่วประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
       รวมทั้งสิ้น 60 คน 
5.   วันสอบคัดเลือก 
 วิชาที่สอบ  ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  วันที่สอบ  วันที ่ 26 – 27   กุมภาพันธ์  2565 สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
    วันที ่ 6    มีนาคม      2565 สอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 
ตารางสอบ 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาที สถานที่ 
วันเสารท์ี ่

26 ก.พ. 65 
08.30 - 10.30 น. 

 
 

10.35 - 12.35 น. 
 

 
12.40 - 13.40 น. 
13.40 - 15.40 น. 

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

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

ห้องเรียนชั้น 3, 4 
อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที ่
27 ก.พ. 65 

08.30 - 10.30 น. 
10.35 - 12.35 น. 

สอบขอ้เขียนภาคภาษาอังกฤษ 
สอบทักษะการฟัง 

120 
30 

ห้องเรียนชั้น 3, 4 
อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที ่
6 มี.ค. 65 

09.00 - 10.30 น. 
10.35 - 12.35 น. 

คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

90 
60 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
(ห้อง 812 -814) 
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หมายเหตุ :    1. เกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ (วันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ 2565)  
โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่  6  มีนาคม 
2565  ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเกินจำนวน 60 คน จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมทั้ง 2 วิชา                 
(วิชาวิทยาศาสตร ์และวิชาคณิตศาสตร์) ของผู้เข้าสอบทกุคนมาเรียงลำดับ 
    2. (วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565)  เวลา 07.00 – 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2                     
โรงเรียนสงวนหญิง นักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบ 
     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศกึษา 2565

โรงเรยีนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. วันประกาศผล และรายงานตัว 
    ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ    วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 
    ประการผลสอบห้องเรียนพิเศษ  วันที่  9  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.   
     ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรือทางเว็บไซต ์ www.sysp.ac.th 
    รายงานตัว นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
     การมอบตัวนักเรียน วันที่  9  มีนาคม 2565  เวลา  09.00 - 12.00 น. 
  ณ  อาคารโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง 
 
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรยีนและประชุมผู้ปกครอง 
   นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียน
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน วันศุกที ่11 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 - 12.00 น.  
ณ อาคารโดมหนา้เสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
หมายเหตุ : 1.  นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 

2. ประชุมผู้ปกครอง วันที ่11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
3. ประชุมผู้ปกครองรวม วันที ่2  เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ อาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
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9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  มีดังนี ้
 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3x4 ชม. 
จำนวน 1 รูป 
 2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง)   
 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนทีแ่ท้จริง ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 
 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 
หมายเหต ุ   1. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. ณ โดมหน้าเสาธง  
โรงเรียนสงวนหญิง  (พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ. 1 : ป  ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 กรณีนกัเรยีนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร) 
 2.  จำหน่ายอปุกรณ์การเรียน วันที่ 2 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง 
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1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

(1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 

(2)  ไม่จำกัดอายุ 

(3)  เป็นโสด  เพศหญิง, เพศชาย 

(4)  นักเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้  ในสถานการณพิ์เศษหรือฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

     (5)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 (2 ปีการศึกษา)  

       1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

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

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมคัรพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน แล้วนำมา                 

ในวันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)     

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

        1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23  

กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี ้

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

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

3)  อัพโหลดใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)    

ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.  

(โครงการ SMART CLASS)  จำนวน 60 คน 

http://www.sysp.ac.th/
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2.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

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

          ปีการศกึษา 2565” 

4.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง จากนกัเรยีนทั่วประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
      รวมทัง้สิ้น 60 คน 
5.   วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก 
 วิชาทีส่อบ   คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
  วันที่สอบ   วันที่  6  มีนาคม 2565   

(ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 
ตารางสอบ 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/
นาที 

สถานที ่

6  มี.ค 65 09.00 – 11.00 น. 
11.05 - 12.05 น. 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

120 
60 

ห้องเรียน 
อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90  

 
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่ สอบ ไม่ต่ำกว่า 50%  
                    โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร ์: ภาษาอังกฤษ = 4:4:2 
 2. ใช้ดินสอ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
   3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

                    โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. วันประกาศผล และรายงานตัว 
    ประกาศผล  วันที ่ 9  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
    รายงานตัว   นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 
     พร้อมรบัเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่  9  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 - 12.00  น. 
     ณ  โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง 
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
 นักเรยีนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อม
ผู้ปกครองนักเรียน วันที่  11  มีนาคม  2565  เวลา 09:00 - 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
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หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ ิ์ 
2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ วันที่  11  มีนาคม  2565  เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
3. ประชุมผู้ปกครองรวม วันที่  2  เมษายน 2565  เวลา 08.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์        
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)  มีดังนี้ 
 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3x4 ชม. 
จำนวน 1 รปู 
 2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบบัจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1  ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   
 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนกัเรียน (ฉบับจรงิ และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงนิระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่  2  เมษายน 2565  เวลา 08.30 น.ณ โดมหน้าเสาธง  
โรงเรียนสงวนหญิง  (พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ. 1 : ป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีนักเรยีนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร) 
 2.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่  2  เมษายน 2565  เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง 
 
 จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น
นำนักเรียนมาสมัครเขา้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลาที่กำหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
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แนวทางการปฎิบัติการรับนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง 
 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  รับจำนวน  3  ห้องเรียน  รวมทัง้ส้ิน  80  คน  ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub)                      

โปรแกรมนานาชาติ (International  Program  :  IP)   

จำนวน 2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน รวม 50 คน 

 2.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  (SMTE) 

   จำนวน 1  ห้องเรียน  รวม 30 คน 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

ประเภทโควตา  (นักเรียน  ม.3  โครงการ  EP  ของโรงเรียนสงวนหญิง) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 
ปีการศึกษา  2565   (รับนักเรียนเดิมจำนวน 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  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564  โครงการจัดการเรียนการสอน 
            ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง 

 3.2   นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน

ได้โดยมีเงื่อนไข 

3.3  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าเรียน ดังนี้ 
 

แผนการเรียน 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอ่ืน ๆ ทุก

รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

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

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 

3.00 2.75 2.75 3.00 - 
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4.  หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร   

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  2564 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รูป 
หมายเหตุ : นักเรียนทีส่มัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564   โรงเรียนสงวนหญิง      
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (4.2)   
   
5. ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่                              

19 – 23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

3) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รบัสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565” 

4) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

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

     ลงในระบบทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได)้    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบ
คดัเลือก 

6.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

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

          ปีการศกึษา 2565” 

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 

วนัสอบคดัเลือก    วันที่  7  มีนาคม  2565 
 วิชาที่สอบคัดเลือก         วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี 
  
  

 
 

 

http://www.sysp.ac.th/
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แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลา/นาที สถานที ่

7 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 
น. 

คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 
(ภาษาอังกฤษ) 

35 60  
ห้องเรียน 
อาคาร 8 10.05 – 11.05 

น. 
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 30 60 

11.10 – 12.10 
น. 

วิทยาศาสตร์  ฉบับที ่1 
(ภาษาอังกฤษ) 

35 60 

 
 

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลา/นาที สถานที ่

7 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 
น. 

คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 
 (ภาษาอังกฤษ) 

15 60  
 

ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 
น. 

ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 35 60 

11.10 – 12.10 
น. 

วิทยาศาสตร์  ฉบับที่ 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

15 60 

13.00 – 14.00 
น. 

ภาษาจีน 35 60 

 

หมายเหตุ :  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสงวนหญิงถือเป็นที่สิน้สุด 
  2. ในกรณีนักเรียนโควตาของโรงเรียนสงวนหญิงไม่ครบจำนวน 22 คน ในแต่ละแผนการเรียนให้เรียกบัญชีสำรอง

ของประเภทนักเรียนภายนอกมาเพิม่ให้ครบจำนวน 25 คน 
  3. การสอบมีการขึ้นทะเบียนบญัชีสำรองไว้โดยแยกแผนการเรียนโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมและหากแผนการ

เรียนใด            มีจำนวนนักเรียนไม่ครบสามารถเรียกข้ามบัญชีได้ถ้านักเรียนมีคุณสมบตัิเบื้องต้นครบตามแผนการ
เรียนนั้น ๆ 

 

10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประกาศผล   วันที่  10  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
      รายงานตัว    นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรยีน วันที ่ 10  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรยีนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง) 
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง 
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12. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง  

 นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  10  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง

นักเรียน    ในวันที ่ 12  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2.  ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที ่12  มีนาคม  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236 
   3.  ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวันที่  3  เมษายน  2565  เวลา  08.30 น.  
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง      
 . *** ทั้งนี้สถานที่จัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

13.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ   

(International  Program : IP) มีดังนี้ 
 

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

2. ใบ ปพ.1 : 3 ฉบับจบการศึกษาชั้น ม.3 (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

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

4.   แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

5.   นักเรียนผู้สอบผ่าน (แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3) 

6.   ตัวผู้ปกครองนักเรียนตามกฎหมาย ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 

7.   หลักฐานการชำระเงินระดมทรัพยากร (ใบเสร็จธนาคาร)  

  

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันที่ 3 เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. 

     ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรยีนสงวนหญิง 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ 2  ใหน้ำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง  วันที่ 3 เมษายน 2565  
       (กรณีนักเรยีนยงัไมไ่ด้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา  10.30 น.  

     ณ  โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 
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ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

ประเภทสอบคัดเลือก  (นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ) 
โปรแกรมนานาชาต ิ (International  Program : IP) 

ปีการศึกษา  2565   (รับนักเรียนภายนอกจำนวน 6 คน) 
 

1. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จำนวน   6  คน 

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

3. คณุสมบัติของผู้สมัคร  

3.1  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน

ได ้      

      โดยไม่มีเงื่อนไข 

3.2  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ตามเกณฑ์การเข้าเรียนแผนการเรียนตามตาราง 

 

แผนการเรียน 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอ่ืน ๆ ทุก

รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

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

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.25 3.00 3.00 3.50 - 

4.  หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร  ดังนี้ 

4.1  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th           

      กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน          

      แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก 

 4.2  ใบ ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรอืฉบับ  5  ภาคเรียน  ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่               
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศกึษา  2564 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  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23  

กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

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

2)  กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

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

     ลงในระบบทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
6.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

7.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียนปีการศกึษา 

2565” 

8.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 
3 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน จากนักเรยีนทั่วประเทศ จำนวน 3 คน รวม 6 คน 
9.  วันสอบคัดเลือก 

วนัสอบคัดเลือก    วันที่  7  มีนาคม  2565 
 วชิาที่สอบคัดเลือก วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 

แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ 
วัน  เดือน  

ปี 
เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลา/นาที สถานที ่

7 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1 
(ภาษาอังกฤษ) 

35 60  
ห้องเรียน 
อาคาร 8 10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 30 60 

11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที ่1 
(ภาษาอังกฤษ) 

35 60 

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
วัน  เดือน  

ปี 
เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลา/นาที สถานที ่

7 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 
 (ภาษาอังกฤษ) 

15 60  
 

ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 35 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที ่2 

(ภาษาอังกฤษ) 
15 60 

13.00 – 14.00 น. ภาษาจีน 35 60 
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หมายเหตุ :  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรยีน ประจำปกีารศึกษา 2565 โรงเรียนสงวนหญิงถือเปน็ท่ีสิ้นสดุ 
  2. ในกรณีนักเรียนโควตาของโรงเรียนสงวนหญิงไม่ครบจำนวน 22 คน ในแต่ละแผนการเรียนให้เรียกบัญชีสำรองของ

ประเภทนักเรียนภายนอกมาเพิม่ให้ครบจำนวน 25 คน 
  3. การสอบมีการขึ้นทะเบียนบญัชีสำรองไว้โดยแยกแผนการเรียนโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมและหากแผนการ               

เรียนใด มีจำนวนนักเรียนไม่ครบสามารถเรียกข้ามบญัชไีด้ถ้านักเรียนมีคุณสมบัตเิบื้องต้นครบตามแผนการเรยีนนั้น ๆ 

10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประการผล   วันที่  10  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 – 12.00 น.   
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
      รายงานตัว    นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  และนกัเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรียน 10  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรยีนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง) 
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง   

12. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง  

   นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 10  ใหม้ามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง   

              นักเรียน  ในวันที่  12  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

   ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  

หมายเหตุ :  1. นักเรียนท่ีไมม่ามอบตวั และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาทีก่ำหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ 
   2.  ประชุมผู้ปกครองห้องเรยีนพิเศษ ในวันท่ี 12  มีนาคม  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 236 
   3.  ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวนัที่  3  เมษายน 2565  เวลา  08.30 น.  
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง    

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. ทะเบียนบ้านทีม่ีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3 

6.   ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม.4  ทุกประเภท  วันท่ี  3  เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ  2  ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันท่ี 3 เมษายน 2565   
       (กรณีนักเรียนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  วันที ่3 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น.  ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง 
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แนวทางการปฎิบัติการรับนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง 

 

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 

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)   ตำบลรั้วใหญ ่   12)  ตำบลบ้านโพธิ ์  
3)   ตำบลทับตีเหล็ก  13)  ตำบลสระแก้ว   
4)   ตำบลท่าระหัด   14)  ตำบลตลิ่งชัน   
5)   ตำบลไผ่ขวาง   15)  ตำบลบางกุ้ง   
6)   ตำบลโคกโคเฒ่า  16)  ตำบลศาลาขาว  
7)   ตำบลดอนตาล   17)  ตำบลสวนแตง   
8)   ตำบลดอนมะสังข ์  18)  ตำบลสนามชัย   
9)   ตำบลพิหารแดง  19)  ตำบลโพธิ์พระยา   
10)  ตำบลดอนโพธ์ิทอง  20)  ตำบลสนามคล ี   
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            (4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน

ไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 

      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  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบ

คัดเลือก 

 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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  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  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบ

คัดเลือก 

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 
-  ด้านกีฬา  คะแนนเตม็  100   คะแนน 
   วิ่ง   10 คะแนน 
   ดันพื้น   10 คะแนน 
   อ้อมหลัก   10 คะแนน 
   ลุกนัง่   10  คะแนน 
   ความสามารถเฉพาะทาง 60  คะแนน 
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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 นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่
กำหนด ถอืว่าสละสิทธิ์  (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงจะ
หมดสิทธิ์ในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ) 
 
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 
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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         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  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบ

คัดเลือก 

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  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน  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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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 ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน

ไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

      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 

  คัดเลือ 
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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 
 

จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว            
ข้างต้นนำนักเรยีนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
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แนวทางการปฎิบัติการรับนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง 

 
ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 378 คน ได้แก ่

1.   นักเรียนที่จบชั้น  ม.3  โรงเรียนสงวนหญิง    จำนวน  348 คน 

2.   นักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ  จำนวน  30   คน 
 

     หมายเหตุ   1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเขา้สอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด 

หากนักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณ ี

2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลา           ที่
โรงเรียนกำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อ
ทุกกรณ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

   (1)  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศกึษา 2564 

   (2)  เป็นชาย - หญิงโสด 

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

     เกิน  50  คะแนน (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของชั้น ม.3) 

   (4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณพิ์เศษหรือ 

                 ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

   (5) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามท่ีกำหนดในตาราง  

 

 

 

 

 

 

 ประเภทห้องเรียนปกติ 

รับ  จากนักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนสงวนหญิง 

   ประเภทโควตา  (รับจำนวน 348) 
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แผนการเรียน 

จำนวน 

ห้อง 

เรียน 

จำนวน 

นร. 

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

  ไม่ต่ำกว่า (เฉพาะวิชาพ้ืนฐาน) 
เกณฑ ์

พิจารณา 

อื่น ๆ 
ทุกราย 

วิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษา 

อังกฤษ 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 4 158 3.25 3.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 1 32 3.00 2.00 3.00 2.75 เรียนเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ 

ม.1 - ม.3 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
1 42 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 2 74 2.75 2.00 2.00 2.75 - 

5. ภาษาไทย - สงัคมศึกษา 1 42 2.00 2.00 2.00 2.00 - 

รวม 9 348      

 

 1.2 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ดังนี้ 

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

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย           

                แล้วนำมาในวันมอบตัว          

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร  จำนวน  1  รปู 

2.   วันรับสมัคร   วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30 – 16.00 น.    

3.   สถานที่รับสมัคร โรงเรียนสงวนหญิง  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ  

4.   วิธีการคัดเลือก 

 4.1 พิจารณาจากนักเรียนทีมี่คุณสมบัติของผู้สมัครครบตาม ข้อ 1.1   

 4.2  ถ้านักเรียนที่สมัครตามข้อ 1.1 มีจำนวนเกินจำนวนที่รับในแต่ละแผนการเรียน  จะพิจารณาจากผล

การเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของผู้สมัครจากมากไปหาน้อยให้ได้เท่าจำนวนที่รับและถ้าผู้สมัครลำดับสุดท้าย   ที่

รับมีผลการเรียนเท่ากันหลายคน จะพิจารณา จากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนเฉพาะวิชาตามตาราง 

เป็นลำดับที่ 1 และ 2  
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แผนการเรียน 

วิชาพื้นฐานที่พิจารณาเป็นลำดับที่ 1, 2 วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.3 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย – สังคม ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น,

ภาษาเกาหลี 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์       

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์       

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
      

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน       

5. ภาษาไทย – สังคมศึกษา       

 

 4.3   แผนการเรียนที่มีผู้สมัครไม่ถึง  15  คน  จะไม่เปิดสอน 

    4.4   จำนวนนักเรียนที่รับ 

แผนการเรียน 
จำนวนที่รับ 

(ห้อง) 

จำนวนนักเรียน 

(คน) 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 4 158 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 1 32 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

   ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
1 42 

4. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 2 74 

5. ภาษาไทย     – สังคมศึกษา 1 42 

รวม 9 348 

5. วันประกาศผลและรายงานตัว 

 ประกาศผล    วันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00 - 12.00 น.   
       ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง หรือทาง www.sysp.ac.th 
 รายงานตัว   วันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  09.00 - 12.00 น.   
       ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมรับเอกสารการมอบตัว    
6. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง 

7. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

     นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 5  ให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง  วันที่  3  เมษายน  2565                                

เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
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หมายเหตุ : 1.  นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
2. การจัดห้องเรียน สายวิทยฯ์-คณิตฯ ใช้คะแนน GPA เฉลี่ยสูงสุด 5 ภาคเรียนเรียงลำดับ 1 – 42  

     เป็นหอ้งเรียนที่ 9 ส่วนห้องที่เหลือเป็นการจัดนักเรียนแบบคละ 
3. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 

 ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
8.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดังนี้ 

1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2 หน้า)  

พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 1 รปู 

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

  (ฉบับจริง  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    

 3. ทะเบียนบ้านทีม่ีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน   

  (ฉบบัจริง  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4.   แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรยีนชั้น  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

 

หมายเหตุ :  1.   ประชุมผู้ปกครอง วันที่  3  เมษายน  2565 เวลา 8.30 น.  

       ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 

2.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่  3  เมษายน  2565  เวลา 10.30 น.  

     ณ โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 
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1. คณุสมบัตขิองผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

   (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 

   (2)  เป็นชาย – หญิง  โสด 

   (3)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณพิ์เศษหรือ 

                 ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

   (4)  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรยีน ตามที่กำหนดในตาราง   
  

แผนการเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

ทุกรายวิชา 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

ชั้น ม.1, ม.2, ม.3  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

.วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ อังกฤษ 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 3.25 3.00 3.00 2.75 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 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  2564 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รับจากนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนทั่วประเทศ 

ประเภทสอบคัดเลือก  (รับจำนวน 30 คน) 
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    1.3  ขั้นตอนการสมัคร Online  

   ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่        

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

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

  2) กรอกขอ้มูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนทีก่ำหนด 

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

             ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

  4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

2. จำนวนนักเรียนที่รับ 

แผนการเรียน จำนวนทีร่ับ  (คน) 

1.   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  10 
2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 10 
3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 10 

 

3.  วันรับสมัคร    วันที่  9 - 13  มีนาคม  2565  เวลา  08.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศกึษา 2565” 

5. วันสอบคัดเลือก  และวิชาที่สอบ  
 วันสอบคัดเลือก  วันที่  27  มีนาคม 2565   
 วิชาที่สอบคัดเลือก   แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

27 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

60 
60 
60 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ 

 
แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

27 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

60 
60 
30 
30 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
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หมายเหตุ  1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่สอบ 
     ไมต่่ำกว่า  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 2565  
     โรงเรียนสงวนหญิง  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. วันประกาศผลและรายงานตัว 
 ประกาศผล   วันที่  31  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 - 12.00  น.    
       ณ  ป้ายประกาศบริเวณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญงิ หรอืทาง www.sysp.ac.th 
 รายงานตัว   วันที่  31  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 - 12.00  น.    
       ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
    นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  6  ต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง  วันที่  3 เมษายน  2565  
 เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวัน  เวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
2.การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 

 ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 



34 

 

9. 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  ชุดพร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง)    
 3. ทะเบียนบ้านที่มชีื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน   
  (ฉบับจริง  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรยีนชั้น  ม.3 
 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
 7.  ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง วันที่  3 เมษายน 2565  เวลา 8.30 น  
        ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

 2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่  3 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น.  
    ณ โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบตัิของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

   (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   (2)  เป็นชาย – หญิง  โสด 

   (3)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ 

                 ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

(4)  มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตามทีก่ำหนด ในตาราง   
  

แผนการเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

ทุกรายวชิา 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 3.00 

2. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์ 2.75 

3. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี  2.75 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4   

นัก   นักเรียนทีจ่บชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนสงวนหญิง 

(ประเภทสอบคัดเลือก) 
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2. จำนวนนักเรียนที่รับ 

แผนการเรียน จำนวนที่รับ  (คน) 

1.   วิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร์  10 
2.   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 10 
3.   ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 10 

1.2   หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

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

               กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่าย           

                  แล้วนำมาในวันสอบคัดเลือก    

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

                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

    1.3  ขั้นตอนการสมัคร Online  

   ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่        วนัที่  

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

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

  2) กรอกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด 

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

             ลงในระบบทั้งดา้นหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

  4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

 
หมายเหตุ  นักเรียนที่มาสมัครซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศกึษา  2564  โรงเรียนสงวนหญิง 
     ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (2)  

3.  วันรบัสมัคร   วันที่ 9 - 13  มีนาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4.   สถานทีร่ับสมัคร   เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565” 

5. วันสอบคัดเลือก  และวิชาที่สอบ  
 วันสอบคัดเลือก    วันที่  27  มีนาคม  2565  
 วิชาที่สอบคัดเลือก 
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แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

27 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

60 
60 
60 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ 

 
แผนการเรียน    ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

27 มี.ค. 65 09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
11.00 – 11.30 น. 
11.30 – 12.00 น. 

60 
60 
30 
30 

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 2565 
                โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. วันประกาศผลและรายงานตัว 
 ประกาศผล   วันที่  31  มีนาคม  2565 เวลา  08.30 - 12.00  น.    
       ณ  ป้ายประกาศบริเวณโดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรอืทาง www.sysp.ac.th 
 รายงานตัว   วันที ่ 31  มีนาคม  2565 เวลา  08.30 - 12.00  น.    
       ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมรับเอกสารการมอบตัว 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
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8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

   นักเรยีนที่มารายงานตัวตามข้อ  6  ต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง  วันที่  3 เมษายน 2565  

 เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธ ิ์ 
2. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอำนาจ  

         ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว  มีดงันี้ 

 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)   

  พร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รูป 

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

  (ฉบบัจริง  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)    

 3. ทะเบียนบ้านที่มชีื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน   

  (ฉบับจริง  และฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7.  ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงนิระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

หมายเหตุ :  1.  ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
2.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 3 เมษายน 2565  เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา  
     โรงเรียนสงวนหญิง 

 
    จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรยีนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้น    
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน เวลา ที่กำหนด 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
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1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
  (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ      
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564  

(2) นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ
ฉุกเฉิน  

      ไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 
(3)   มีผลการเรียนเฉลี่ย  3  ปีการศึกษา  (กรณีสำเร็จการศกึษาชั้น ม.3)  หรือ 5 ภาคเรียน                  
      (กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) ดังนี้ 

 

แผนการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 

หมายเหตุ ทุก

รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3.00 3.00 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพ่ิมเติม  ชั้น ม.1 – ม.3 
 

  (4) มีสัญชาติไทย  (มีเลขประจำตัวประชาชน) 
  (5) ไมเ่ป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  (6) เป็นชาย, หญิงโสด  
 1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
   (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th        

                      กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถา่ยให้

ครบถ้วน   

                      แลว้นำมาในวันสอบคดัเลือก 

  (2) ใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศึกษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่               
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (3) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  ซม.  จำนวน  1  รปู    
                       
หมายเหตุ : นักเรียนทีส่มัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564    
                 โรงเรียนสงวนหญิง  ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (2)   
 
 

                    ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

                โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร ์ เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม (SMTE) 

                      ปีการศึกษา 2565  (รับจำนวน 30 คน) 

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

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  

  ตั้งแต่วันที่ 19 – 23  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

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

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขัน้ตอนที่กำหนด 

3)  อัพโหลดใบ  ปพ.1 : 3  (กรณีจบการศกึษา)  หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ลงในระบบทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง     

    (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถา่ย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
2.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

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

          ปีการศกึษา 2565” 

4.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง จากนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
       รวมทั้งสิ้น 30 คน 
5.  วันสอบคัดเลือก  และวิชาที่สอบคัดเลือก 

 วันสอบคัดเลือก  วันที่  7  มีนาคม  2565 

 วิชาทีส่อบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาทีส่อบ เวลา/นาที สถานที ่

7 มี.ค. 65 09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์   120 ห้องเรียน 

อาคาร 8 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร ์ 120 

หมายเหตุ        1.  ผลการจัดอนัดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามจำนวนที่รับ 
      2.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
          โรงเรียนสงวนหญิง ถือเปน็ทีส่ิ้นสุด 
6. วันประกาศผลสอบ  และรายงานตัว 

 ประกาศผล    วันที่  10  มีนาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00  น. 
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรือทางเว็บไซต ์ www.sysp.ac.th 
     รายงานตัว    นักเรียนทีส่อบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับ     
                                  เอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่  10  มีนาคม  2565 เวลา  09.00 - 12.00  น. 
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
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7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง 

  ให้นักเรียนที่มารายงานตัวในข้อ 6 มามอบตัวเป็นนักเรยีน  และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อม

ผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่  12  มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง   

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
     2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  ในวันที่  12  มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น.   
       ณ  ห้องโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  อาคาร 11 (ห้อง 11103)   
        และวันที่  3  เมษายน  2565  เวลา  08.30 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

คณติศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) มีดังนี้ 

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

 2. ใบ  ปพ.1 : 3  ฉบับจบการศึกษาชั้น  ม.3 (ฉบับจรงิ และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรบัรองสำเนา

ถูกต้อง) 

 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

หมายเหตุ :  1. ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันที่  3  เมษายน  2565  เวลา 08.30 น.  

     พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามข้อ 2  (ถ้ายังไม่ได้ส่งในวันที่ 12  มีนาคม 2565) 
     ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
   2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 3  เมษายน  2565  เวลา 10.30 น.  
      ณ โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 
 

จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้นนำ
นักเรียน       มาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 

 


