
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
 

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2566 

 
 

     ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  มีความประสงค์                

จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เพ่ือให้เป็นไป                      

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน                        

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสงวนหญิง จึงกำหนดรายละเอียด                        

และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

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 

 

หมายเหตุ    1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเขา้สอบ 
ตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดหากนักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดโรงเรียนจะไม่ 
พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

        2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภท การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                
มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาทีโ่รงเรยีนกำหนด หากไม่มาดำเนินการ ตามวันและเวลาที ่ โรงเรียนกำหนด 
โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

ประเภทโควตา  (นักเรียน  ม.3  โครงการ  EP  ของโรงเรียนสงวนหญิง) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 
ปีการศึกษา  2566   (รับนักเรียนเดิมจำนวน 44 คน) 

 

1. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จำนวน 44  คน 
2. ประเภทแผนการเรียนที่รับ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จำนวน 22  คน 

และภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 22  คน 
3. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  

3.1  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2565  โครงการจัดการเรียนการสอน 
           ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (โครงการ  EP)  ของโรงเรียนสงวนหญิง 

3.2  โสด  เพศหญิง  เพศชาย  อายุตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และลามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.4  มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในชั้น ม.1 – ม.3   
       เกิน  50  คะแนน (นับถึงวันเรียนวันสุดท้ายของชั้น ม.3) 
 3.5  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน 

       ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

3.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา 
3.7  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
3.8  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมตามที่โรงเรียนกำหนด 
3.9  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าเรียน ดังนี้ 
 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอ่ืน ๆ 

ทกุ
รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

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

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
 

3.00 3.00 3.00 3.00 - 
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4.  หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร   

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

                    กรอกรายละเอียดให้ครบถว้น พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายแล้วนำมาในวันทีส่มัคร 

     (2)   ใบ ปพ.1 หรือฉบับ  5  ภาคเรียน  ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่               

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (3) ทะเบียนบ้านนักเรียน  (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

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

 
หมายเหตุ : นักเรียนทีส่มัครซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2565   โรงเรียนสงวนหญิง      
ให้ยกเว้นหลักฐานการสมัครข้อ  (4.2)   
   
5. ขั้นตอนการสมัคร  

 ให้นักเรยีนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

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

ปีการศกึษา 2566” ศึกษารายละเอียดและระเบียบการสมัคร 

 2) พิมพ์ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมลงลายมือชื่อ 

 3)  แนบเอกสาร  

  -  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1 : บ) ฉบับ 5 ภาคเรียน   

        (ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ) 

  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4)  นำนักเรียนและเอกสารการสมัครมายื่นสมัครเรียน ที่โรงเรียนสงวนหญิง เพ่ือนำมาแสดงในวันสมัคร 

  โดยนักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                         

  และผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ 

6.   วันรับสมัคร   วันที่  14 - 18  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

7.   สถานที่รบัสมัคร ณ  หอ้งโสตทัศนศึกษา (อาคาร8)  โรงเรียนสงวนหญิง 

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 

วนัสอบคัดเลือก    วันที่  5  มีนาคม  2566 
 วิชาที่สอบคัดเลือก         วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน 
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แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ 
วัน  เดอืน  ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม เวลา/นาที สถานที ่

5 มี.ค. 66 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 ่

5 มี.ค. 66 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 
 (ภาษาอังกฤษ) 

15 60  
 

หอ้งเรียน 
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. ภาษาจนี 35 60 
 

หมายเหตุ :  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสงวนหญิงถือเป็นที่สิน้สุด 
  2. ในกรณีนักเรียนโควตาของโรงเรียนสงวนหญิงไม่ครบจำนวน 22 คน ในแต่ละแผนการเรียนให้เรียกบัญชีสำรองของ

ประเภทนักเรยีนภายนอกมาเพิม่ให้ครบจำนวน 25 คน 
  3. การสอบมีการขึน้ทะเบียนบญัชีสำรองไว้โดยแยกแผนการเรียนโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมและหากแผนการเรียนใด            

มีจำนวนนักเรียนไม่ครบสามารถเรียกข้ามบัญชีได้ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติเบื้องตน้ครบตามแผนการเรียนนั้น ๆ 
 

10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประกาศผล   วันที่  8  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  และทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
      รายงานตัว    นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบ  
    กระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสารการมอบตวันักเรยีน 
       วันที ่ 9  มีนาคม  2566  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
    ณ  หอ้งโสตทัศนศึกษา (อาคาร8)  โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรยีนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง) 
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง 
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12. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง  

 นักเรียนทีม่ารายงานตัวตามข้อ  10  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน    

ในวันที ่ 11  มีนาคม  2566 เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค ์ โรงเรียนสงวนหญิง   

หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาทีก่ำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 11  มีนาคม  2566 เวลา 14.00 น.  ห้อง 636 
   3. ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวันที่  2  เมษายน  2566  เวลา  08.30 น.  
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง      
   4. นักเรียนสำรองให้มามอบตัว เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
 . *** ทัง้นี้สถานที่จัดประชุมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

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 (ฉบบัจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

3. ทะเบียนบ้านทีม่ีชื่อบิดา มารดา และนักเรยีน  (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

4.   แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

5.   นักเรียนผู้สอบผ่าน (แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3)  ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

6.   ตัวผู้ปกครองนักเรียนตามกฎหมาย ซึ่งบรรลุนิติภาวะ แต่งกายชุดสุภาพ 

7.   หลักฐานการชำระเงินระดมทรัพยากร (ใบเสร็จธนาคาร)  

  

หมายเหต ุ  1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันที่ 2 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. 

     ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรยีนสงวนหญิง 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ 2  ใหน้ำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง  วันที่ 2 เมษายน 2566  
       (กรณีนักเรยีนยงัไมไ่ด้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอปุกรณ์การเรียน  วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา  10.30 น.  

     ณ  โรงฝึกพลศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิง 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
โครงการพัฒนาประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) 

ประเภทสอบคัดเลือก  (นักเรียนทัว่ไปจากทั่วประเทศ) 
โปรแกรมนานาชาติ  (International  Program : IP) 

ปีการศึกษา  2566   (รับนักเรียนภายนอกจำนวน 6 คน) 

1. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จำนวน   6  คน 

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

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

3.1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าในประเทศ 
      หรือต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ 
3.2  โสด  เพศหญิง  เพศชาย  อายุตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 3.4  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือฉุกเฉิน 

       ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

3.5  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา 
3.6  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 
3.7  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
3.8  รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ 
3.9  มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าเรียน ดังนี้ 
 

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

เกณฑ ์
พิจารณาอ่ืน ๆ 

ทกุ
รายวิชา 

เฉพาะวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
 

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

ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3.25 3.00 3.00 3.50 - 
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4.  หลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร  ดังนี้ 

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

                    กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรปูถ่ายแล้วนำมาในวันทีส่มัคร 

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

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปีการศึกษา  2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (3) ทะเบียนบ้านนักเรยีน  (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

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

5. ขั้นตอนการสมัคร 

 ให้นักเรียนทีป่ระสงค์จะสมัครเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

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

ปีการศกึษา 2566” ศึกษารายละเอียดและระเบียบการสมัคร 

 2) พิมพ์ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมลงลายมือชื่อ 

 3)  แนบเอกสาร  

  -  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1 : บ) ฉบับ 5 ภาคเรียน   

        (ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ) 

  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4)  นำนักเรียนและเอกสารการสมัครมายืน่สมัครเรียน การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                    

  ทีโ่รงเรียนสงวนหญิง เพ่ือนำมาแสดงในวันสมัคร โดยนักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน                                 

  และผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ 

6.   วันรับสมัคร   วันที่  14 – 18  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  08.30 – 16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

7.   สถานที่รับสมัคร ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร8)  โรงเรียนสงวนหญิง 

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

วนัสอบคัดเลือก    วันที ่ 5  มีนาคม  2566 
 วชิาที่สอบคัดเลือก วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี 

แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน

เต็ม 
เวลา/
นาที 

สถานที ่

5 มี.ค. 66 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) 35 60  
ห้องเรียน 
อาคาร 8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาองักฤษ ฉบับท่ี 1 30 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) 35 60 

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน

เต็ม 
เวลา/
นาที 

สถานที ่

5 มี.ค. 66 09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ ฉบับท่ี  (ภาษาอังกฤษ) 15 60  
ห้องเรียน 
อาคาร  8 

10.05 – 11.05 น. ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 35 60 
11.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับท่ี 2 (ภาษาองักฤษ) 15 60 

13.00 – 14.00 น. ภาษาจีน 35 60 

 
หมายเหตุ :  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  
     โรงเรียนสงวนหญิงถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

  2. ในกรณีนักเรียนโควตาของโรงเรียนสงวนหญิงไม่ครบจำนวน 22 คน  
           ในแต่ละแผนการเรียนให้เรียกบัญชีสำรองของประเภทนักเรียนภายนอกมาเพิม่ให้ครบจำนวน 25 คน 
  3. การสอบมีการขึ้นทะเบียนบญัชีสำรองไว้โดยแยกแผนการเรียนโดยเรียงลำดับจากคะแนนรวม 
           และหากแผนการเรียนใด มีจำนวนนักเรียนไม่ครบสามารถเรียกข้ามบัญชีได้ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติเบื้องตน้ 
            ครบตามแผนการเรียนนั้น ๆ 
 

10. วันประกาศผล และรายงานตัว  

       ประการผล   วันที ่ 8  มีนาคม  2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.   
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  และทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
       รายงานตัว   นักเรยีนที่สอบคดัเลือกได้ และนักเรียนตัวสำรอง (ถ้ามี) การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรียน 9  มีนาคม  2566  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง (นักเรยีนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง) 
11. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนสงวนหญิง   
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12. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง  

   1. นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ 10  ใหม้ามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง   

              นักเรียน  ในวันที ่ 11  มีนาคม  2566  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ณ  อาคารอเนกประสงค์                         

โรงเรียนสงวนหญิง   

   2. นักเรียนสำรองให้มามอบตัว เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 

 
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
   2.  ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 11  มีนาคม  2566  เวลา 14.00 น. ห้อง 636 
   3.  ประชุมผู้ปกครองรวม  ในวันที่  2  เมษายน 2566  เวลา  08.30 น.  
               ณ  โดมหนา้เสาธง  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  แตง่กายชุดนักเรียนชั้น  ม.3  ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

6.   ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

 

หมายเหตุ   1.  ประชุมผู้ปกครอง  ม.4  ทุกประเภท  วันที่  2  เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. 

     ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 

  2.  หลักฐาน  ใบ ปพ. 1 : 3  ข้อ  2  ให้นำมาให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 2 เมษายน 2566  
       (กรณีนักเรยีนยังไมไ่ด้ยื่นส่งเอกสาร)  

3.  จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  วันที ่11  มีนาคม  2566  เวลา 10.30 น.   

     ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง 
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1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
  (1) สัญชาติไทย 

  (2) โสด  
  (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  (4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
     (5) นักเรยีนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีเงื่อนไข 
  (6) สำเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า    
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2565 หรอืเทียบเท่า 

 (7) มีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, และ                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1)  ดังนี้ 

 
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  

หมายเหตุ ทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
 

3.50 3.00 3.00 
เรียนวิชาคณิตศาสตรเ์พ่ิมเติม

ทุกภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่4   
โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร ์ เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม (SMTE) 

ปีการศึกษา 2566  (รับจำนวน 30 คน) 
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   1.2   หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

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

                    กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายแล้วนำมาในวันทีส่มัคร 

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

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (3) ทะเบียนบา้นนักเรยีน  (ฉบับจรงิและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พรอ้มรบัรองสำเนาถูกต้อง) 

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

         1.3    ขัน้ตอนการสมัคร  

 ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

2) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รบัสมัครนักเรียน                

ปีการศกึษา 2566” ศึกษารายละเอียดและระเบียบการสมัคร 

 2) พิมพ์ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมลงลายมือชื่อ 

 3)  แนบเอกสาร  

  -  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.1 : บ) ฉบับ 5 ภาคเรียน   

        (ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร  1  ฉบับ) 

  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 4)  นำนักเรียนและเอกสารการสมัครมายื่นสมัครเรียน ทีโ่รงเรียนสงวนหญิง เพ่ือนำมาแสดงในวันสมัคร 

  โดยนักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ                     

  และผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ 

2.   วันรับสมัคร   วันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

3.   สถานทีร่ับสมัคร ณ  ห้องโสตทศันศึกษา (อาคาร8)  โรงเรียนสงวนหญิง 

4.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง จากนกัเรยีนทั่วประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 

       รวมทั้งสิ้น 30 คน 
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5.  วันสอบคัดเลือก  และวิชาที่สอบคัดเลือก 

 วันสอบคัดเลือก  วันที่  5  มีนาคม  2566 

 วิชาทีส่อบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาทีส่อบ เวลา/นาที สถานที ่

5 มี.ค. 66 09.00 – 11.00 น. คณิตศาสตร์   120 ห้องเรียน 

อาคาร 8 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ 120 

 
 
หมายเหตุ        1.  ผลการจัดอนัดับจากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามจำนวนที่รับ 
      2.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 
          โรงเรียนสงวนหญิง ถือเปน็ทีส่ิ้นสุด 
 
6. วันประกาศผลสอบ  และรายงานตัว 

 ประกาศผล    วันที่  8  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 - 12.00  น. 
               ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  และทางเว็บไซต ์ www.sysp.ac.th 
     รายงานตัว    นักเรียนทีส่อบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  การแต่งกาย ทรงผมตาม 
     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้มารายงานตัวพร้อมรับ     
                                 เอกสารการมอบตัวนักเรยีน วันที่  9   มีนาคม  2566 เวลา  09.00 - 12.00  น. 
              ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรยีนสงวนหญิง 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผูป้กครอง 

  ให้นักเรียนทีม่ารายงานตัวในขอ้ 6 มามอบตัวเป็นนักเรยีน  การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ และลงทะเบียนวิชาเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่  11  มีนาคม 2566                        

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   

หมายเหตุ : 1. นักเรยีนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนวิชาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
     2. ประชุมผู้ปกครองหอ้งเรียนพิเศษ  ในวันที่  11  มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น.   
       ณ  อาคาร 11 (ห้องมัลติมีเดีย 1113)   
        และวันที่  2  เมษายน  2566  เวลา  08.30 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
     3. นักเรียนสำรองให้มามอบตัว เวลา 13.00 น. – 14.00 น. 
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9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (SMTE) มีดังนี้ 

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

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

 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุดพร้อมรบัรองสำเนาถูกตอ้ง) 

 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

 5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ม.3  ทรงผมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 

 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 

หมายเหตุ :  1. ประชุมผู้ปกครอง  ม. 4  ทุกประเภท  วันที่  2  เมษายน  2566  เวลา 08.30 น.  

     พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ.1 : 3 ตามข้อ 2  (ถ้ายังไม่ได้ส่งในวันที่ 11  มีนาคม 2566) 
     ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  
   2. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 11  มีนาคม  2566  เวลา 10.30 น.  
      ณ โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง 
 
 

จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน การแต่งกาย ทรงผมตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบดังกล่าวข้างต้นนำนักเรียน มาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  
โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


