
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 
เร่ือง   การรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในชั้นมัธยมศึกษาป#ที่  1  ประเภทห�องเรียนปกติ  ป#การศึกษา  2562 

 
 

      ด�วยโรงเรียนสงวนหญิง    มีความประสงค�จะรับนักเรียนเข�าศึกษาต�อในช้ันมัธยมศึกษาป%ที่  1   
ประเภทห�องเรียนปกติ  ป%การศึกษา  2562  โดยแบ�งประเภทการรับนักเรียนและจํานวนนักเรียนท่ีรับ  ดังน้ี 
 ห�องเรียนปกติ  รับ  9  ห�องเรียน ๆ ละ  40  คน  รวม  360  คน  ได�แก� 
   1.   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ            144   คน      
                 2.   นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ                 18   คน 
 3.   นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ                       162   คน 
 4.   รับนักเรียนประเภทเง่ือนไขพิเศษท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�และผ�านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการรับนักเรียน     36  คน 

 ดังน้ัน  เพื่อให�เป<นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบาย 
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ป%การศึกษา  2562   
โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกําหนดรายละเอียด  และหลักเกณฑ�ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข�าศึกษาต�อห�องเรียนปกติ  ดังต�อไปน้ี 
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1.   คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
1.1   คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังน้ี 

          (1)  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
             หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในช้ันประถมศึกษาป%ท่ี  6  ป%การศึกษา  2561  
             หรือเทียบเท�า 

          (2)  เป<นโสด  เพศหญิง  ไม�จํากัดอายุ 
          (3)  มีทะเบียนบ�านอยู�ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  โดยต�องอาศัยอยู�กับบิดา   
                หรือ มารดา  หรือ ปูD  หรือ ย�า  หรือ ตา  หรือ ยาย ท่ีมีหลักฐานสิทธิอยู�อาศัยชัดเจน 
                อย�างน�อย  2  ป%  นับถึงวันท่ี  16  พฤษภาคม  2562 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได�แก� 
 1)   ตําบลท�าพี่เล้ียง  8)   ตําบลโคกโคเฒ�า 
 2)   ตําบลรั้วใหญ�  9)   ตําบลดอนตาล 
 3)   ตําบลสนามชัย  10) ตําบลทับตีเหล็ก 
 4)   ตําบลท�าระหัด  11) ตําบลโพธ์ิพระยา 
 5)   ตําบลไผ�ขวาง  12) ตําบลดอนกํายาน   หมู�ที่  1, 2, 3, 4, 5, 9 
 6)   ตําบลพิหารแดง  13) ตําบลบ�านโพธ์ิ หมู�  3, 7 
 7)   ตําบลดอนมะสังข� 

1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
                            (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ   

          หรือดาวน�โหลดได�ที่  www.sysp.ac.th  
        (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรอื  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว�ากําลังเรียนอยู� 
                       ในช้ันประถมศึกษาป%ท่ี  6   ป%การศึกษา  2561 
        (3)  ทะเบียนบ�าน (ฉบับจริงและถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
        (4)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

         จํานวน  2  รูป   (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป) 
       (5)  คะแนน O – NET  ป%การศึกษา  2561  
 
 
 
 

 

 

ประเภทห�องเรียนปกติ 
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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 2.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
           รับใบสมัครและระเบียบการ  วันท่ี  21 – 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.   

                  ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ที่ห�องประชาสัมพันธ�) 
            วันรับสมัคร          วันท่ี  23 – 27  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.   

      ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 3.   สถานที่รับสมัคร  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 4.   วันสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
            4.1   สอบคัดเลือกวันที่  30  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น.  เป<นต�นไป 

     วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
       และใช�ดินสอดํา 2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

30  มี.ค.  62 09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร� 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ 

 

      ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  3  เมษายน  2562 
      รายงานตัว   วันที่  3  เมษายน  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
           นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข�อ  4  ต�องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครองนักเรียน   

ในวันท่ี  8  เมษายน  2562    เวลา   08.30 – 12.00  น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�      
โรงเรียนสงวนหญิง 

        นักเรียนที่ไม�มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือว�าสละสิทธ? 
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1.   คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1   คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังนี้ 

    (1)  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
          หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ป%การศึกษา 2561 
           หรือเทียบเท�า 
    (2)  เป<นโสด  เพศหญิง  ไม�จํากัดอายุ 

              (3)  มีความสามารถพิเศษ  ด�านใดด�านหน่ึงต�อไปน้ี 
           -  ศิลปะ รับ  10  คน ดังน้ี 
    -  นาฏศิลป̂    2   คน 
    -  ดนตรีไทย   5   คน  (รวมนักเรียนที่ขับร�องเพลงไทยเดิมด�วย) 
                   -  ดนตรีสากล 3   คน 

       -  กีฬา รับ  8   คน   
           (4)  สามารถอยู�ฝaกซ�อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 

    1.2   หลักฐานการสมัคร  ดังน้ี 
                                (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ที่โรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ   
              หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th 

           (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว�ากําลังเรียนอยู� 
                         ในช้ันประถมศึกษาป%ท่ี  6   ป%การศึกษา  2561 

           (3)  ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
           (4)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
           จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
           (5)  หนังสือรับรองของโรงเรียนว�ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 

                         ที่ได�จากการไปแข�งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ�ามี) 
            (6)  คะแนนสอบ O – NET  ป%การศึกษา  2561 

 2.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
            รับใบสมัครและระเบียบการ  วันท่ี  21 – 24  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ที่ห�องประชาสัมพันธ� : เรือนลดาวัลย�) 
            วันรับสมัคร          วันท่ี  23 – 24  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ 
 3.   สถานที่รับสมัคร  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

ประเภทห�องเรียนปกติ 
นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ 
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 4.   วันทดสอบความสามารถพิเศษ 
    วันท่ี  25  มีนาคม  2562  เวลา  08.30  น.  เป<นต�นไป 
            โดยผู�สมัครต�องเตรียมอุปกรณ�ในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง 
           (นําบัตรประจําตัวผู�สมัครมาแสดงด�วย  นักเรียนท่ีไม�นําบัตรประจําตัวผู�สมัครมาแสดง 

           จะหมดสิทธ์ิในการทดสอบความสามารถพิเศษ) 

 5.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
         ประกาศผล  วันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น. 
         รายงานตัว  วันที่  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
    ณ  ห�องฝDายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ช้ันล�าง  โรงเรียนสงวนหญิง 

   -   นักเรียนต�องมารายงานตัวพร�อมผู�ปกครองนักเรียน  นักเรียนที่ไม�มารายงานตัวตามวันเวลา 
            ท่ีกําหนด  ถือว�าสละสิทธ์ิ 
            (นําบัตรประจําตัวผู�สมัครมาแสดงด�วย  นักเรียนที่ไม�นําบัตรประจําตัวผู�สมัครมาแสดง 
            จะหมดสิทธ์ิในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ) 

 6.   วันสอบจัดห�องเรียน  วันท่ี  30  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น. เป<นต�นไป 
 วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

       และใช�ดินสอดํา 2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 
   นักเรียนที่ไม�มาสอบจัดห�องเรียน  โรงเรียนจะจัดห�องให� 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

30  มี.ค.  62 09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร� 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ 

 

 7.  วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
           นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข�อ  5  ต�องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครอง 

          นักเรียน  ในวันที่  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�    
 โรงเรียนสงวนหญิง 

       นักเรียนที่ไม�มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือว�าสละสิทธ์ิ 
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1.   คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
    1.1   คุณสมบัติของผู�สมัคร 

              (1)  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
     หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ป%การศึกษา 2561   
     หรือเทียบเท�า 

              (2)  เป<นโสด เพศหญิง ไม�จํากัดอายุ 

    1.2   หลักฐานการสมัคร 
                      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร�อมระเบียบการ   
             หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th 

                     (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว�ากําลังเรียนอยู� 
           ในช้ันประถมศึกษาป%ท่ี  6   ป%การศึกษา  2561 

                     (3)  ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                     (4)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

           จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
           (5)  คะแนน O – NET  ป%การศึกษา  2561 

 2.  วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
           รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่  21 – 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
         ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ท่ีห�องประชาสัมพันธ� : เรือนลดาวัลย�) 
           วันรับสมัคร        วันที่  23 – 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
          ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 3.   สถานที่รับสมัคร ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�   โรงเรียนสงวนหญิง 

 4.   วันสอบคัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 น.  เป<นต�นไป 

 5.   วิชาที่สอบคัดเลือก 
  วิชาท่ีสอบ   คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

        และใช�ดินสอดํา 2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 
 
 
 
 
 

 

ประเภทห�องเรียนปกติ 
นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ 
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วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

30  มี.ค.  62 09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร� 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ 

 

 6.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
           ประกาศผล   วันท่ี  3  เมษายน  2562  เวลา  09.00  น.   

          ณ  ปcายประกาศ  อาคารโดมหน�าเสาธง   โรงเรียนสงวนหญิง 
           รายงานตัว   วันท่ี  3  เมษายน  2562  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

          ณ  ห�องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  8  (ห�อง  812 - 814)  โรงเรียนสงวนหญิง 

 7.   วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 
         นักเรียนท่ีมีช่ือในประกาศผล  และมารายงานตัว  ตามข�อ  6  ต�องมามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 
         พร�อมผู�ปกครองนักเรียน  ในวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 – 12.00  น.   

  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 
                      นักเรียนที่ไม�มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือว�าสละสิทธ์ิ 

 

 

 

1.  การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  โดยใช�หลักเกณฑ?  ดังน้ี 
     1.1  นักเรียนที่ได�คะแนนสอบเท�ากันในลําดับสุดท�าย 
     1.2  นักเรียนที่อยู�ในความอนุเคราะห�ของผู�บริจาคท่ีดิน  เพื่อจัดต้ังโรงเรียน 
     1.3  นักเรียนที่เป<นผู�ยากไร�และด�อยโอกาส 
     1.4  นักเรียนที่เป<นบุตรผู�เสียสละเพื่อชาติ  หรือผู�ประสบภัยพิบัติท่ีต�องได�รับการสงเคราะห�ดูแล

เป<นพิเศษ 
     1.5  นักเรียนโควตาตามข�อตกลงของโรงเรียนคู�สหกิจ  หรือโรงเรียนคู�พัฒนา  หรือโรงเรียน

เครือข�าย 
     1.6  นักเรียนที่เป<นบุตรข�าราชการและบุคลากรของโรงเรียน 
     1.7  นักเรียนที่อยู�ในอุปการะของผู�ทําคุณประโยชน�ให�กับโรงเรียนอย�างต�อเน่ือง  ได�แก�  

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง  สมาคมครูผู�ปกครอง และศิษย�เก�า,  มูลนิธิบรรหาร – แจ�มใส,  
มูลนิธิโรงเรียนสงวนหญิง,  ชมรมผู�บริหาร  และครูเก�า  โรงเรียนสงวนหญิง,  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 

ประเภทห�องเรียนปกติ 
นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
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2.  คุณสมบัติของผู�สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  2.1   คุณสมบัติของผู�สมัคร  ดังนี้ 

    (1)  สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
          หรือเทียบเท�า หรือกําลังศึกษาอยู�ในช้ันประถมศึกษาป%ที่  6  ป%การศึกษา 2561 
           หรือเทียบเท�า 
    (2)  เป<นโสด  เพศหญิง  ไม�จํากัดอายุ 

    2.2   หลักฐานการสมัคร  ดังน้ี 
                                (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได�ที่โรงเรียนสงวนหญิงพร�อมระเบียบการ   
              หรือดาวน�โหลดได�ท่ี  www.sysp.ac.th 

           (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว�ากําลังเรียนอยู� 
                         ในช้ันประถมศึกษาป%ท่ี  6   ป%การศึกษา  2561 

           (3)  ทะเบียนบ�านฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
           (4)  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
           จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 
           (5)  คะแนนสอบ O – NET  ป%การศึกษา  2561 

 3.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
            รับใบสมัครและระเบียบการ  วันท่ี  21 – 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ  (รับได�ที่ห�องประชาสัมพันธ� : เรือนลดาวัลย�) 
            วันรับสมัคร          วันท่ี  23 – 27  มีนาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.   
           ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

 4.   สถานที่รับสมัคร  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค�  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5.   วันสอบคัดเลือก วันที่  30  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น.  เป<นต�นไป 

 6.   วิชาที่สอบคัดเลือก 
  วิชาท่ีสอบ   คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

        และใช�ดินสอดํา 2B  ในการระบายกระดาษคําตอบท่ีตรวจด�วยเครื่อง 
 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

30  มี.ค.  62 09.00 – 09.40 น. 
09.45 – 10.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร� 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร� 
ภาษาอังกฤษ 
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 7.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
           ประกาศผล  วันท่ี  3  เมษายน  2562  เวลา  09.00 น.  ณ  ปcายประกาศ  โดมหน�าเสาธง      
                       โรงเรียนสงวนหญิง 
           รายงานตัว  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได�  และนักเรียนตัวรอง  (ถ�ามี)  ให�มารายงานตัว 
                       พร�อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันท่ี  3  เมษายน  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
               ณ  ห�องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  8  (ห�อง  812 - 814)  โรงเรียนสงวนหญิง  

 8.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 
           นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข�อ  7  ต�องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร�อมผู�ปกครอง 

          นักเรียน  ในวันที่  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห�องประชุมอาคารอเนกประสงค� 
          นักเรียนที่ไม�มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือว�าสละสิทธ์ิ 

       หมายเหตุ คะแนนที่ใช�ในการคัดเลือกมาจาก  2  ส�วน  คือ 
  1)  คะแนนรวม  5  วิชาจากข�อสอบของโรงเรียน  ร�อยละ  70 

   และ     2)  คะแนนรวม  4  กลุ�มสาระการเรียนรู�จากการสอบ  O – NET  ช้ันป.6 ร�อยละ  30 
* คะแนนจากการสอบคัดเลือก  จะนํามาใช�ในการจัดห�องเรียนด�วย * 

            การรายงานตัวให�นําบัตรประจําตัวผู�สมัครมาแสดงด�วย  นักเรียนที่ไม�นําบัตรประจําตัว 
           ผู�สมัครมาแสดงจะหมดสิทธ์ิในการรายงานตัว 

     นักเรียนที่ไม�มารายงานตัว  ตามวันและเวลาที่กําหนด  ถือว�าสละสิทธ์ิ 

 หลักฐานที่ต�องนํามาในวันมอบตัวนักเรียนทุกประเภท  มีดังน้ี 
       1.  ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข�อมูลเรียบร�อย (มี 2 หน�า) พร�อมติดรูปถ�าย ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน  1 รูป    
           (รับได�วันมารายงานตัว) 
       2.  ใบ  ปพ.1 : ป   ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ป.6  (ฉบับจริง  พร�อมฉบับถ�ายเอกสาร  1  ชุด) 
       3.  ทะเบียนบ�านที่มีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ�ายเอกสาร  1  ชุด  พร�อมรับรอง   
           สําเนาถูกต�อง) 
       4.  แบบบันทึกข�อมูลนักเรียน  (รับได�วันมารายงานตัว) 
       5.. ตัวนักเรียนเอง  แต�งกายชุดนักเรียนช้ัน  ป.6 
       6.  ตัวผู�ปกครองนักเรียนท่ีแท�จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�ว 

           7.  เงินค�าใช�จ�ายต�าง ๆ  (จะแจ�งให�ทราบภายหลัง) 

 จึงขอให�ผู�ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท�าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนดังกล�าว  ข�างต�น            
นํานักเรียนมาสมัครเข�าศึกษาต�อในช้ันมัธยมศึกษาป%ที่  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลา  ที่กําหนด 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 
                                                         
 

                          (นายนิติกรณ�  ฉันท�วงศ�ชนะ) 
                                      ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง  


