
โรงเรียนสงวนหญิง 
 

 

 

 

 

1.   จํานวนนักเรียนท่ีรับ          18   คน    

2.   คุณสมบัติของผู#สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
2.1   คุณสมบัติของผู#สมัคร  ดังนี้ 

(1)  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือเทียบเท*า หรือกําลังศึกษาอยู*ในชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6  ป�การศึกษา  2561 
หรือเทียบเท*า 
(2)  เป.นโสด  เพศหญิง  ไม*จํากัดอายุ 
(3)  มีความสามารถพิเศษ  ด7านใดด7านหนึ่งต*อไปนี้ 

     - ศิลปะ  รับ  10  คน  ดังนี้ 
       นาฏศิลป;  (2 คน), ดนตรไีทย  (รวมนักเรียนท่ีขับร7องเพลงไทยเดิมด7วย)  (5 คน)  

และดนตรีสากล  (3 คน) 
- กีฬา รับ  8  คน      

         (4)  สามารถอยู*ฝBกซ7อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 

     2.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง  รับได7ท่ีโรงเรียนสงวนหญิง  พร7อมระเบียบการ   
    หรือดาวนDโหลดได7ท่ี  www.sysp.ac.th 

  (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว*ากําลังเรียนอยู* 
       ในชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6   ป�การศึกษา  2561 
  (3)  ทะเบียนบ7านฉบับจริง  และถ*ายเอกสาร  1  ชุด  พร7อมรับรองสําเนาถูกต7อง 
  (4)  รูปถ*ายหน7าตรงไม*สวมหมวก  ไม*สวมแว*นตาดํา  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
  จํานวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนํามาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 (5)  หนังสือรับรองของโรงเรียนว*ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 
         ท่ีได7จากการไปแข*งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ7ามี) 
 (6)  คะแนนสอบ  O-NET  ป�การศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบการสําหรับนักเรียนท่ีสมัคร  ม.1 ประเภทห#องเรียนปกต ิ  
นักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ   

ป1การศึกษา  2562 
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3.   วันรับใบสมัคร  ระเบียบการ  และวันรับสมัคร 
      รับใบสมัครและระเบียบการ   วันท่ี  21 – 24  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
  ไม*เว7นวันหยุดราชการ  (รับได7ท่ีห7องประชาสัมพันธD) 
      วันรับสมัคร   วันท่ี  23 – 24  มีนาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
  ไม*เว7นวันหยุดราชการ 

4.   สถานท่ีรับสมัคร  ห7องประชุมอาคารอเนกประสงคD   โรงเรียนสงวนหญิง 

5.   วันทดสอบความสามารถพิเศษ 
      วันท่ี  25  มีนาคม  2562  เวลา 08.30  น.  เป.นต7นไป 
      โดยผู7สมัครต7องเตรียมอุปกรณDในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง 
      (นําบัตรประจําตัวผู7สมัครมาแสดงด7วย นักเรียนท่ีไม*นําบัตรประจําตัวผู7สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ใน 
      การทดสอบความสามารถพิเศษ) 

6.   วันประกาศผลและรายงานตัว 
      ประกาศผล  วันท่ี  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น. 

รายงานตัว  วันท่ี  27  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 12.00 น. 
  ณ  ห7องฝ\ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ชั้นล*าง  โรงเรียนสงวนหญิง 

      หมายเหตุ   คะแนนท่ีใช7ในการคัดเลือกมาจาก  2  ส*วน  คือ 
1)  คะแนนรวม  5  วิชาจากข7อสอบของโรงเรียน  ร7อยละ  70 

            และ   2)  คะแนนรวม  4  กลุ*มสาระการเรียนรู7จากการสอบ  O – NET  ชั้นป.6  ร7อยละ  30 
 * คะแนนจากการสอบคัดเลือก  จะนํามาใช#ในการจัดห#องเรียน * 

        การรายงานตัวให#นําบัตรประจําตัวผู#สมัครมาแสดงด#วย  นักเรียนท่ีไม5นําบัตรประจําตัว 
 ผู#สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัว 
 นักเรียนท่ีไม5มารายงานตัว  ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว5าสละสิทธิ์ 

7.   วันสอบจัดห#องเรียน  วันท่ี  30  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น.  เป.นต7นไป 
      วิชาท่ีสอบ  1)   คณิตศาสตรD   2)   วิทยาศาสตรD   3)   ภาษาไทย    4)   สังคมศึกษา 5)   ภาษาอังกฤษ 
                     และใช7ดินสอดํา 2B ในการระบายคําตอบท่ีตรวจด7วยเครื่อง 

นักเรียนท่ีไม5มาสอบจัดห#องเรียน  โรงเรียนจะจัดห#องให# 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาท่ีสอบ 

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

40 
60 
40 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตรD 
สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตรD 
ภาษาอังกฤษ 
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8.  วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 
     นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข7อ  6  ต7องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร7อมผู7ปกครอง 

 นักเรียน  ในวันท่ี  8  เมษายน  2562  เวลา  08.30  - 12.00  น.  ณ  ห7องประชุมอาคารอเนกประสงคD   
 โรงเรียนสงวนหญิง 

  นักเรียนท่ีไม5มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีกําหนด  ถือว5าสละสิทธิ์ 

หลักฐานท่ีต#องนํามาในวันมอบตัว 
1. ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข7อมูลเรียบร7อย  (มี  2  หน7า)  พร7อมติดรูปถ*าย ขนาด  3 x 4  ซม.   

จํานวน  1  รูป  (รับได7วันมารายงานตัว) 
2. ใบ  ปพ.1 : ป  ฉบับจบการศึกษาชั้น  ป.6  (ฉบับจริง  พร7อมฉบับถ*ายเอกสาร  1  ชุด) 
3. ทะเบียนบ7านท่ีมีชื่อบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง และถ*ายเอกสาร 1 ชุด พร7อมรับรอง 

สําเนาถูกต7อง) 
4. แบบบันทึกข7อมูลนักเรียน (รับได7วันมารายงานตัว) 
5. ตัวนักเรียนเอง  แต*งกายชุดนักเรียนชั้น  ป.6 
6. ตัวผู7ปกครองนักเรียนท่ีแท7จริง  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล7ว 
7. เงินค*าใช7จ*ายต*าง ๆ  (จะแจ7งให7ทราบวันมารายงานตัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISION  NO.6 
วันท่ีเริ่มใช7  21  ม.ค. 52 

ส.ญ.-วก.-51/4 
หน7าท่ี 1  ใน  1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข#าศึกษาต5อในช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี  1  ประเภทห#องเรียนปกติ 
โรงเรียนสงวนหญิง  ป1การศึกษา  2562 

 

 

 
ผู#สมัครกรอกตัวบรรจง 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………………………..….……… อายุ ………….. ป1 
สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาป1ท่ี  6  ป1การศึกษา  2562 
จากโรงเรียน …………………………….………..…………….. ตําบล …………………..………... 
อําเภอ …………………………..……….….…. จังหวัด ………………………….…………………... 
 
 

ท่ีอยู5ปDจจุบัน 
บ#านเลขท่ี……………….หมู5ท่ี …………….… ถนน ………..………………………………..……… 
ตําบล ………………………….…………..….. อําเภอ ………………………………………………… 
จังหวัด ……………………………….…..…… โทรศัพทEบ#าน ……….…………..…………….…… 
โทรศัพทEมือถือ(นักเรียน)…………………………………..………………..………………………… 
โทรศัพทEมือถือ(ผู#ปกครอง)………………………………..………………..………………………… 
 

ประเภทห#องเรียนปกติท่ีสมัคร 

ทําเครื่องหมาย  � ในช5อง  ����  ท่ีต#องการสมัครเพียงประเภทเดียว  

    ����     นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ      (3) 

    ����     นักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ   (4) 
            รับสมัคร  วันท่ี  23 - 24  มี.ค.  62 

    ����     นักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ    (5) 
     
 
        ได#คะแนน O – NET  รวมท้ัง 4 กลุ5มสาระฯ …..………………… 
 

ลงช่ือ ……………………………… ผู#สมัคร 
 

ใช#สมัครวันที่  23 - 24 ม.ีค. 62 

 

 

 

 

 

เลขประจําตัวผู#สมัคร 

 

1     

 

 
สําหรับเจ#าหน#าท่ีผู#รับสมัครกรอก 
หลักฐานท่ีนํามาแสดงในวันสมัคร 

 

���� ใบ  ปพ.1 : ป (ฉบับจบ) 

���� สําเนาทะเบียนบ#าน 

���� เอกสารแสดงคะแนน O – NET  

���� เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ 
     (เฉพาะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ) 
  
ลงช่ือ ……….………… ผู#ตรวจหลักฐาน 
 

ลงช่ือ .………...…..… ผู#เก็บหลักฐาน 
 

วันท่ี …......  มีนาคม   2562 

 

 

ติดรูปถ5าย 
ขนาด  3 x 4  ซม. 


