
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2560 

 
 

      ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง    มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2560  โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียนและจ านวนนักเรียนที่รับ  ดังนี้ 
 ห้องเรียนปกติ  รับ  9  ห้องเรียน ๆ ละ  40  คน  รวม  360  คน  ได้แก่ 
   1.   นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ            180   คน      
                 2.   นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ                 18   คน 
 3 .   นักเรียนทั่วไปจากนักเรียนทั่วประเทศ              162  คน 
  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบาย  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560   
โรงเรียนสงวนหญิง  จึงก าหนดรายละเอียด  และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน  
เข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ  ดังต่อไปนี้ 
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1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

          (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
             หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2559  
             หรือเทียบเท่า 

          (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จ ากัดอายุ 
          (3)  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา   
                หรือ มารดา  หรือ ปู่  หรือ ย่า  หรือ ตา  หรือ ยาย ที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน 
                อย่างน้อย  2  ปี  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2560 
 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได้แก ่
 1)   ต าบลท่าพี่เลี้ยง  8)   ต าบลโคกโคเฒ่า 
 2)   ต าบลรั้วใหญ่  9)   ต าบลดอนตาล 
 3)   ต าบลสนามชัย  10) ต าบลทับตีเหล็ก 
 4)   ต าบลท่าระหัด  11) ต าบลโพธิ์พระยา 
 5)   ต าบลไผ่ขวาง  12) ต าบลดอนก ายาน   หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 9 
 6)   ต าบลพิหารแดง  13) ต าบลบ้านโพธิ์ หมู่  3, 7 
 7)   ต าบลดอนมะสังข์ 

1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
                            (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได้ท่ีโรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ   

          หรือดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th  
        (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
                       ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2559 
        (3)  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
        (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

         จ านวน  2  รูป   (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และน ามาวันสมัครอีก 1 รูป) 
       (5)  คะแนน O-NET  ปีการศึกษา  2559  
 
 
 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
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 2 .   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
           รับใบสมัครและระเบียบการ  วันที่  25 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30 น.   

                  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (รับได้ทีฝ่่ายบริหารทั่วไป) 
            วันรับสมัคร          วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา 08.30 – 16.30 น.   

      ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  

 3.   สถานที่รับสมัคร  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 4.   วันสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
            4.1   สอบคัดเลือกวันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

     วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
       และใช้ดินสอด า 2B  ในการระบายกระดาษค าตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
 

เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

      ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  5  เมษายน  2560 
      รายงานตัว   วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  ชั้นล่าง  อาคาร  8 
   * คะแนนจากการสอบคัดเลือก  จะน ามาใช้ในการจัดห้องเรียนด้วย * 

           การรายงานตัวให้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่น าบัตรประจ าตัว 
          ผู้สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัว 
  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัว  ตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

 5.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
           นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  4  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   

   ในวันที่  19  เมษายน  2560    เวลา   08.30 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
 นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธ์  
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1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

    (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
          หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2559 
           หรือเทียบเท่า 
    (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จ ากัดอายุ 

              (3)  มีความสามารถพิเศษ  ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ 
           -  ศิลปะ รับ 8 คน ดังนี้ 
    - นาฏศิลป์    3   คน  
    - ดนตรีไทย   2   คน  (รวมนักเรียนที่ขับร้องเพลงไทยเดิมด้วย)  
                   - ดนตรีสากล 3   คน  

   -  สังคมศึกษา รับ  2   คน  (สวดมนต์สรภัญญะ)  
  -  ภาษาไทย  รับ  1  คน                             
                    -   กีฬา รับ  7   คน  (บาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, กรีฑา) 

           (4)  สามารถอยู่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 
  

    1.2   หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
                                (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ   
              หรือดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th 

           (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
                         ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2559 

           (3)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
           จ านวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และน ามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
           (5)  หนังสือรับรองของโรงเรียนว่ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 

                         ที่ได้จากการไปแข่งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ้ามี) 
            (6)  คะแนนสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2559 
 
 
 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
นักเรียนทั่วไปท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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 2.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
            รับใบสมัครและระเบียบการ  วันที่  25 – 28  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (รับได้ที่ศาลาประชาสัมพันธ์) 
            วันรับสมัคร          วันที่  27 – 28  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 3.   สถานที่รับสมัคร  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 4.   วันทดสอบความสามารถพิเศษ 
    วันที่  30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
            โดยผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง  
           (น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดง 

           จะหมดสิทธิ์ในการทดสอบความสามารถพิเศษ) 
 

 5.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
         ประกาศผล  วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น. 
         รายงานตัว  วันที่  31  มีนาคม  2560   เวลา  09.00 – 12.00 น. 
    ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ชั้นล่าง 

   -   นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลา 
            ที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
        (น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมาแสดง 
        จะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ) 

 

 6.   วันสอบจัดห้องเรียน  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
    วิชาที่สอบ  1)  คณิตศาสตร์     2)  วิทยาศาสตร์   3)  ภาษาไทย    4)  สังคมศึกษา   5) ภาษาอังกฤษ 

                       และใช้ดินสอด า 2B ในการระบายค าตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
  นักเรียนที่ไม่มาสอบจัดห้องเรียน  โรงเรียนจะจัดห้องให้ 

เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
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 7 .  วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
           นักเรียนที่มารายงานตัวตามข้อ  5  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง 

          นักเรียน  ในวันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
       นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  

 

 
 
 
 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
    1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

              (1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
     หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2559   
     หรือเทียบเท่า 

              (2)  เป็นโสด เพศหญิง ไม่จ ากัดอายุ 
 

    1.2    หลักฐานการสมัคร 
                      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได้ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบการ   
             หรือดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th 

                     (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่าก าลังเรียนอยู่ 
           ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2559 

                     (3)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                     (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

           จ านวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และน ามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
           (5)  คะแนน O-NET  ปีการศึกษา  2559 
 

 2.  วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
           รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่  25 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
         ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (รับได้ทีฝ่่ายบริหารทั่วไป) 
           วันรับสมัคร        วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
          ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 3.   สถานที่รับสมัคร หอประชุมอาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 4.   วันสอบคัดเลือก วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป 
 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ 
นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ 
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 5 .   วิชาที่สอบคัดเลือก 
           1)  คณิตศาสตร์    2)  วิทยาศาสตร์    3)  ภาษาไทย    4)  สังคมศึกษา   5)  ภาษาอังกฤษ 
                            และใช้ดินสอด า  2B  ในการระบายค าตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
 

เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

 6.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
           ประกาศผล   วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00  น.   

          ณ  ป้ายประกาศ  หน้าอาคารประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสงวนหญิง 
           รายงานตัว   วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

          ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  ชั้นล่าง  อาคาร  8 
 

 7.   วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 
         นักเรียนที่มีชื่อในประกาศผล  และมารายงานตัว  ตามข้อ  6  ต้องมามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 
         พร้อมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  08.30 – 12.00  น.   

  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
                      นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
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       หลักฐานที่ต้องน ามาในวันมอบตัวนักเรียนทุกประเภท  มีดังนี้ 
       1.  ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)   
            พร้อมติดรูปถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.  จ านวน  1  รูป 
       2.  ใบ  ปพ.1 : ป   ฉบับจบการศึกษาชั้น  ป.6  (ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุด) 
       3.  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรอง   
           ส าเนาถูกต้อง) 
       4.  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
       5.. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนชั้น  ป.6 
       6.  ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
       7.  เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 

 จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบ ถ้วนดังกล่าว  ข้างต้น            
น านักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ทีก่ าหนด 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
                                           
               
 

                          (นายประชอบ  หลีนุกูล) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง  


