ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง
เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป#ที่ 1 ประเภทหองเรียนปกติ ป#การศึกษา 2562

ดวยโรงเรียนสงวนหญิง มีความประสงคจะรับนักเรียนเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 1
ประเภทหองเรียนปกติ ป%การศึกษา 2562 โดยแบงประเภทการรับนักเรียนและจํานวนนักเรียนที่รับ ดังนี้
หองเรียนปกติ รับ 9 หองเรียน ๆ ละ 40 คน รวม 360 คน ไดแก
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
216 คน
2. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ
18 คน
3. นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ
108 คน
4. รับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการรับนักเรียน
18 คน
ดังนั้น เพื่อใหเป=นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป%การศึกษา 2562
โรงเรียนสงวนหญิง จึงกําหนดรายละเอียด และหลักเกณฑในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาศึกษาตอหองเรียนปกติ ดังตอไปนี้

-2ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
(2) เป=นโสด เพศหญิง ไมจํากัดอายุ
(3) มีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อยางนอย 2 ป% นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- อาศัยอยูจริงกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ที่เป=นเจาบานหรือเจาของบาน โดยใหเจาบานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง
- กรณีที่นักเรียนมิไดอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป=นเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพื้นที่บริการ ใหมีการพิสูจนขอเท็จจริง
บันทึกเป=นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และใหเจาบานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง
- นักเรียนที่เป=นบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง ไดแก
1) ตําบลทาพี่เลี้ยง
8) ตําบลโคกโคเฒา
2) ตําบลรั้วใหญ
9) ตําบลดอนตาล
3) ตําบลสนามชัย
10) ตําบลทับตีเหล็ก
4) ตําบลทาระหัด
11) ตําบลโพธิ์พระยา
5) ตําบลไผขวาง
12) ตําบลดอนกํายาน หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9
6) ตําบลพิหารแดง
13) ตําบลบานโพธิ์
หมู 3, 7
7) ตําบลดอนมะสังข
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงวากําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษา
ป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
(3) ทะเบียนบาน (ฉบับจริงและถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนน O – NET ป%การศึกษา 2561

-32. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ
วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร% (รับไดที่หองประชาสัมพันธ
: เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23, 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร%
3. สถานที่รับสมัคร หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
4. วันสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว
4.1 สอบคัดเลือกวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป=นตนไป
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง
วันสอบ

เวลา

30 มี.ค. 62

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

ประกาศผล
รายงานตัว

รวม (นาที)

วิชาที่สอบ

40
ภาษาไทย
60
คณิตศาสตร
40
สังคมศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
60
วิทยาศาสตร
14.05 – 14.45 น.
40
ภาษาอังกฤษ
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โดมหนาเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามขอ 4 ตองมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครองนักเรียน
ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธ?

-4–
ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา
หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
(2) เป=นโสด เพศหญิง ไมจํากัดอายุ
(3) มีความสามารถพิเศษ ดานใดดานหนึ่งตอไปนี้
- ศิลปะ รับ 10 คน ดังนี้
- นาฏศิลป] 2 คน
- ดนตรีไทย 5 คน (รวมนักเรียนที่ขับรองเพลงไทยเดิมดวย)
- ดนตรีสากล 3 คน
- กีฬา รับ 8 คน
(4) สามารถอยูฝ`กซอมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด
1.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงวากําลังเรียนอยู
ในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) หนังสือรับรองของโรงเรียนวามีความสามารถพิเศษ และ / หรือ ใบเกียรติบัตร
ที่ไดจากการไปแขงขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ (ถามี)
(6) คะแนนสอบ O – NET ป%การศึกษา 2561
2. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ
วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ (รับไดที่หองประชาสัมพันธ : เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
3. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

-54. วันทดสอบความสามารถพิเศษ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป=นตนไป
โดยผูสมัครตองเตรียมอุปกรณในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง
(นําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย นักเรียนที่ไมนําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ใน
การทดสอบความสามารถพิเศษ)
5. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองฝbายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นลาง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองฝbายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้นลาง โรงเรียนสงวนหญิง
- นักเรียนตองมารายงานตัวพรอมผูปกครองนักเรียน นักเรียนที่ไมมารายงานตัวตามวันเวลา
ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
(นําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย นักเรียนที่ไมนําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดง
จะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ)
6. วันสอบจัดหองเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป=นตนไป
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง
นักเรียนที่ไมมาสอบจัดหองเรียน โรงเรียนจะจัดหองให
วันสอบ

เวลา

30 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)

40
60
40
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
60
14.05 – 14.45 น.
40

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

7. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามขอ 5 ตองมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

-6–
ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ
1. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
(2) เป=นโสด เพศหญิง ไมจํากัดอายุ
1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิง พรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงวากําลังเรียนอยู
ในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 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.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร% (รับไดที่หองประชาสัมพันธ :
เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23, 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร%
3. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

4. วันสอบคัดเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป=นตนไป

5. วิชาที่สอบคัดเลือก
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง

-7วันสอบ
30 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)
40
60
40
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
60
14.05 – 14.45 น.
40

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

6. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ โดมหนาเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง
7. วันมอบตัว และลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มีชื่อในประกาศผล และมารายงานตัว ตามขอ 6 ตองมามอบตัว และลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนสงวนหญิง
นักเรียนที่ไมมามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
ประเภทหองเรียนปกติ
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
1. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยใชหลักเกณฑ? ดังนี้
1.1 นักเรียนที่อยูในความอนุเคราะหของผูบริจาคที่ดิน เพื่อจัดตั้งโรงเรียน
1.2 นักเรียนที่เป=นผูยากไรและดอยโอกาส
1.3 นักเรียนที่เป=นบุตรผูเสียสละเพื่อชาติ หรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเป=นพิเศษ
1.4 นักเรียนที่เป=นบุตรขาราชการและบุคลากรของโรงเรียน
2. คุณสมบัติของผูสมัคร และหลักฐานการสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561 หรือเทียบเทา
(2) เป=นโสด เพศหญิง ไมจํากัดอายุ

-82.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง รับไดที่โรงเรียนสงวนหญิงพรอมระเบียบการ
หรือดาวนโหลดไดที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงวากําลังเรียนอยู
ในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2561
(3) ทะเบียนบานฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนนสอบ O – NET ป%การศึกษา 2561
3. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ
วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร% (รับไดที่หองประชาสัมพันธ : เรือนลดาวัลย)
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23, 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร% (รับไดที่หองประชาสัมพันธ :
เรือนลดาวัลย)
4. สถานที่รับสมัคร

หองประชุมอาคารอเนกประสงค โรงเรียนสงวนหญิง

5. วันสอบคัดเลือก
5.1 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป=นตนไป
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใชดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจดวยเครื่อง
วันสอบ

เวลา

30 มี.ค. 62

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

รวม (นาที)

40
60
40
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
60
14.05 – 14.45 น.
40

วิชาที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
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6. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ปcายประกาศ โดมหนาเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือกได และนักเรียนตัวสํารอง (ถามี) ใหมารายงานตัวพรอมรับเอกสาร
การมอบตัวนักเรียน วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา
อาคาร 8 (หอง 812 - 814) โรงเรียนสงวนหญิง
7. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามขอ 7 ตองมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพรอมผูปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค
นักเรียนที่ไมมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
หมายเหตุ คะแนนที่ใชในการคัดเลือกมาจาก 2 สวน คือ
1) คะแนนรวม 5 วิชาจากขอสอบของโรงเรียน รอยละ 70
และ 2) คะแนนรวม 4 กลุมสาระการเรียนรูจากการสอบ O – NET ชั้นป.6 รอยละ 30
* คะแนนจากการสอบคัดเลือก จะนํามาใชในการจัดหองเรียนดวย *
การรายงานตัวใหนําบัตรประจําตัวผูสมัครมาแสดงดวย นักเรียนที่ไมนําบัตรประจําตัว
ผูสมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัว
นักเรียนที่ไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
หลักฐานที่ตองนํามาในวันมอบตัวนักเรียนทุกประเภท มีดังนี้
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกขอมูลเรียบรอย (มี 2 หนา) พรอมติดรูปถาย ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป
(รับไดวันมารายงานตัว)
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง พรอมฉบับถายเอกสาร 1 ชุด)
3. ทะเบียนบานที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถายเอกสาร 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง)
4. แบบบันทึกขอมูลนักเรียน (รับไดวันมารายงานตัว)
5.. ตัวนักเรียนเอง แตงกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผูปกครองนักเรียนที่แทจริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
7. เงินคาใชจายตาง ๆ (จะแจงใหทราบภายหลัง)
จึงขอใหผูปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนดังกลาว ขางตน
นํานักเรียนมาสมัครเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลา ที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(นายนิติกรณ ฉันทวงศชนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง

