โรงเรียนสงวนหญิง
ระเบียบการสําหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1 ประเภทห#องเรียนปกติ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ป1การศึกษา 2562
1. จํานวนนักเรียนที่รับ 216 คน
2. คุณสมบัติของผู#สมัคร และหลักฐานการสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู#สมัคร ดังนี้
(1) สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท*า
หรือกําลังศึกษาอยู*ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 หรือเทียบเท*า
(2) เป.นโสด เพศหญิง ไม*จํากัดอายุ
(3) มีทะเบียนบ6านอยู*ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย*างน6อย 2 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- อาศัยอยู*จริงกับบิดา มารดา หรือผู6ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ที่เป.นเจ6าบ6านหรือเจ6าของบ6าน โดยให6เจ6าบ6านหรือเจ6าของบ6านรับรองการอาศัยอยู*จริง
- กรณีที่นักเรียนมิได6อยู*กับบิดา มารดา หรือผู6ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป.นเจ6าบ6านหรือเจ6าของบ6าน แต*อาศัยและเรียนอยู*จริงในเขตพื้นที่บริการ ให6มีการ
พิสูจน@ข6อเท็จจริงบันทึกเป.นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และให6เจ6าบ6านหรือ
เจ6าของบ6านรับรองการอาศัยอยู*จริง
- นักเรียนที่เป.นบุตรของข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง ได#แก1) ตําบลท*าพี่เลี้ยง
8) ตําบลโคกโคเฒ*า
2) ตําบลรั้วใหญ*
9) ตําบลดอนตาล
3) ตําบลสนามชัย
10) ตําบลทับตีเหล็ก
4) ตําบลท*าระหัด
11) ตําบลโพธิ์พระยา
5) ตําบลไผ*ขวาง
12) ตําบลดอนกํายาน หมู*ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9
6) ตําบลพิหารแดง
13) ตําบลบ6านโพธิ์
หมู*ที่ 3, 7
7) ตําบลดอนมะสังข@
2.2 หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมั ค รของโรงเรี ย นสงวนหญิ ง รั บ ได6 ที่ โ รงเรี ย นสงวนหญิ ง พร6 อ มระเบี ย บการ
หรือดาวน@โหลดได6ที่ www.sysp.ac.th
(2) ใบ ปพ.1 : ป หรือ ใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่แสดงว*ากําลังเรียนอยู*ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ปการศึกษา 2561
(3) ทะเบียนบ6าน (ฉบับจริงและถ*ายเอกสาร 1 ชุด พร6อมรับรองสําเนาถูกต6อง)
(4) รูปถ*ายหน6าตรงไม*สวมหมวก ไม*สวมแว*นตาดํา ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และนํามาวันสมัครอีก 1 รูป)
(5) คะแนน O – NET ปการศึกษา 2561
มีต-อ

-23. วันรับใบสมัคร ระเบียบการ และวันรับสมัคร
รับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม*เว6นวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร% (รับได6ที่ห6องประชาสัมพันธ@ : เรือนลดาวัลย@)
วันรับสมัคร
วันที่ 22 – 23, 25 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม*เว6นวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 24 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร%
4. สถานที่รับสมัคร ห6องประชุมอาคารอเนกประสงค@ โรงเรียนสงวนหญิง
5. วันสอบคัดเลือก
5.1 สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป.นต6นไป
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
และใช6ดินสอดํา 2B ในการระบายกระดาษคําตอบที่ตรวจด6วยเครื่อง
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

6. วันประกาศผลและรายงานตัว
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โดมหน6าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห6องประชุมอาคารอเนกประสงค@ โรงเรียนสงวนหญิง
หมายเหตุ คะแนนที่ใช6ในการคัดเลือกมาจาก 2 ส*วน คือ
1) คะแนนรวม 5 วิชาจากข6อสอบของโรงเรียน ร6อยละ 70
และ 2) คะแนนรวม 4 กลุ*มสาระการเรียนรู6จากการสอบ O – NET ชั้นป.6 ร6อยละ 30
* คะแนนจากการสอบคัดเลือก จะนํามาใช#ในการจัดห#องเรียน *
การรายงานตัวให#นําบัตรประจําตัวผู#สมัครมาแสดงด#วย นักเรียนที่ไม-นําบัตรประจําตัว
ผู#สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัว
นักเรียนที่ไม-มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว-าสละสิทธิ์
7. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
นักเรียนที่มารายงานตัวตามข6อ 6 ต6องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร6อมผู6ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห6องประชุมอาคารอเนกประสงค@ โรงเรียนสงวนหญิง
มีต-อ

-3หลักฐานที่ต#องนํามาในวันมอบตัว
1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข6อมูลเรียบร6อย (มี 2 หน6า) พร6อมติดรูปถ*าย
ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป (รับได6วันมารายงานตัว)
2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้น ป.6 (ฉบับจริง พร6อมฉบับถ*ายเอกสาร 1 ชุด)
3. ทะเบียนบ6านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ*ายเอกสาร 1 ชุด พร6อมรับรอง
สําเนาถูกต6อง)
4. แบบบันทึกข6อมูลนักเรียน (รับได6วันมารายงานตัว)
5. ตัวนักเรียนเอง แต*งกายชุดนักเรียนชั้น ป.6
6. ตัวผู6ปกครองนักเรียนที่แท6จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล6ว
7. เงินค*าใช6จ*ายต*าง ๆ (จะแจ6งให6ทราบวันมารายงานตัว)
นักเรียนที่ไม-มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กําหนด ถือว-าสละสิทธA

ส.ญ.-วก.-51/4
หน6าที่ 1 ใน 1

ใบสมัครเข#าศึกษาต-อในชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ 1 ประเภทห#องเรียนปกติ
โรงเรียนสงวนหญิง ป1การศึกษา 2562
ผู#สมัครกรอกตัวบรรจง
ชื่อ – ชื่อสกุล …………………………………………………………..….……… อายุ ………….. ป1
สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป1ที่ 6 ป1การศึกษา 2561
จากโรงเรียน …………………………….………..…………….. ตําบล …………………..………...
อําเภอ …………………………..……….….…. จังหวัด ………………………….…………………...

ที่อยู-ปDจจุบัน
บ#านเลขที่……………….หมู-ที่ …………….… ถนน ………..………………………………..………
ตําบล ………………………….…………..….. อําเภอ …………………………………………………
จังหวัด ……………………………….…..…… โทรศัพทAบ#าน ……….…………..…………….……
โทรศัพทAมือถือ(นักเรียน)…………………………………..………………..…………………………
โทรศัพทAมือถือ(ผู#ปกครอง)………………………………..………………..…………………………
ประเภทห#องเรียนปกติที่สมัคร
ทําเครื่องหมาย ในช-อง
ที่ต#องการสมัครเพียงประเภทเดียว
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(3)
นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ
(4)
รับสมัคร วันที่ 22 - 23 มี.ค. 62
นักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ
(5)
นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ
(6)

ใช#สมัครวันที่ 22-23,25-27 มี.ค. 62

ติดรูปถ-าย
ขนาด 3 x 4 ซม.

เลขประจําตัวผู#สมัคร

1

สําหรับเจ#าหน#าที่ผู#รับสมัครกรอก
หลักฐานที่นํามาแสดงในวันสมัคร
ใบ ปพ.1 : ป (ฉบับจบ)
สําเนาทะเบียนบ#าน
เอกสารแสดงคะแนน O – NET
เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ
(เฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)

ได#คะแนน O – NET รวมทั้ง 4 กลุ-มสาระฯ …..…………………

ลงชื่อ ……….………… ผู#ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ .………...…..… ผู#เก็บหลักฐาน

ลงชื่อ ……………………………… ผู#สมัคร

วันที่ …...... มีนาคม 2562
REVISION NO.6
วันที่เริ่มใช6 21 ม.ค. 52

