
โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 

 

 

 
 

1.   จ ำนวนนักเรียนที่รับ          54   คน    
2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐำนกำรสมัคร 

2.1  คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
(1)  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร   
หรือเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ 2560 
หรือเทียบเท่ำ 
(2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จ ำกัดอำยุ  

      2.2  หลักฐำนกำรสมัคร  ดังนี้ 
              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได้ท่ีโรงเรียนสงวนหญิงพร้อมระเบียบกำร   
    หรือดำวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th 

  (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ำก ำลังเรียนอยู่ 
       ในชั้นประถมศึกษำปีที่  6   ปีกำรศึกษำ  2560 
  (3)  ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง  และถ่ำยเอกสำร  1  ชุด  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (4)  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด  3 x 4  เซนติเมตร 
  จ ำนวน  2  รูป  (ติดที่ใบสมัคร  1  รูป  และน ำมำวันสมัครอีก  1  รูป) 

 (5)  คะแนนสอบ  O-NET  ปีกำรศึกษำ  2560 

3.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบกำร  และวันรับสมัคร 
      รับใบสมัครและระเบียบกำร   วันที่  23 – 28  มีนำคม  2561  เวลำ 08.30 – 16.30 น.   
  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับได้ทีห่้องประชำสัมพันธ์) 
      วันรับสมัคร   วันที่  25 – 28  มีนำคม  2561  เวลำ 08.30 – 16.30 น.   
  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

4.   สถำนที่รับสมัคร  ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์   โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกำรส ำหรับนักเรียนที่สมัคร  ม.1 ประเภทห้องเรียนปกต ิ  
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   
ปีกำรศกึษำ  2561 

มีต่อ 



มีต่อ 
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5.  วันสอบคัดเลือก 
      5.1  สอบคัดเลือก  วันที่  31  มีนำคม  2561  เวลำ  09.00 น.  เป็นต้นไป 
             วิชำที่สอบ   คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย  สังคมศึกษำ  ภำษำอังกฤษ 
               และใช้ดินสอด ำ  2B  ในกำรระบำยกระดำษค ำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
 

วันสอบ เวลำ รวม  (นำที) วิชำที่สอบ 

31  มี.ค.  61 09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ 
สังคมศึกษำ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ 

 

6.  วันประกำศผลและรำยงำนตัว 
      ประกำศผล วันที่  4  เมษำยน  2561  เวลำ  09.00 น.  ณ  ป้ำยประกำศ  โดมหน้ำเสำธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

รำยงำนตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวส ำรอง  (ถ้ำมี)  ให้มำรำยงำนตัวพร้อมรับเอกสำร 
                     กำรมอบ ตัวนักเรียน  วันที่  4  เมษำยน  2561  เวลำ  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษำ    
                    อำคำร  8  (ห้อง  812 - 814)  โรงเรียนสงวนหญิง 
      หมำยเหตุ คะแนนที่ใช้ในกำรคัดเลือกมำจำก  2  ส่วน  คือ 

1)  คะแนนรวม  5  วิชำจำกข้อสอบของโรงเรียน  ร้อยละ  70 
     และ    2)  คะแนนรวม  4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกกำรสอบ  O – NET  ชั้นป.6 ร้อยละ  30 

* คะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก  จะน ำมำใช้ในกำรจัดห้องเรียนด้วย * 
        กำรรำยงำนตัวให้น ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครมำแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่น ำบัตรประจ ำตัว 

 ผู้สมัครมำแสดงจะหมดสิทธิ์ในกำรรำยงำนตัว 
   นักเรียนที่ไม่มำรำยงำนตัว  ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด  ถือว่ำสละสิทธิ์ 

7.  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ประกอบด้วย 
     7.1  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ำกันในล ำดับสุดท้ำย 
     7.2  นักเรียนที่เป็นบุตรข้ำรำชกำรและบุคลำกรของโรงเรียนสงวนหญิง 
     7.3  นักเรียนที่อยู่ในอุปกำระของผู้ท ำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
     7.4  นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 

8.  วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
     นักเรียนที่มำรำยงำนตัวตำมข้อ  6  ต้องมำมอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง 

 นักเรียน  ในวันที่  7  เมษำยน  2561  เวลำ  08.30  - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์ 
  นักเรียนที่ไม่มำมอบตัวและลงทะเบียนเรียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนด  ถือว่ำสละสิทธิ์ 
 



- 3 - 

หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันมอบตัว 
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หน้ำ)  พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด  3 x 4  ซม.   

จ ำนวน  1  รูป  (รับได้วันมำรำยงำนตัว) 
2. ใบ  ปพ.1 : ป  ฉบับจบกำรศึกษำชั้น  ป.6  (ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ำยเอกสำร  1  ชุด) 
3. ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อบิดำ  มำรดำ  และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ่ำยเอกสำร 1 ชุด พร้อมรับรอง 

ส ำเนำถูกต้อง) 
4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (รับได้วันมำรำยงำนตัว) 
5. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกำยชุดนักเรียนชั้น  ป.6 
6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว 
7. เงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  (จะแจ้งให้ทรำบวันมำรำยงำนตัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


