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ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2563 

 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะรับ

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จึงกำหนด

รายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษและห้องเรียน

ปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียนและจำนวนนักเรียนท่ีรับ เป็น 2 ประเภท รวมทั้งส้ิน 525 คน มีรายละเอียด

ดังนี้  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ได้แก่ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Program) รับจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน 

2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART 

CLASS) รับจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน 

 ประเภทห้องเรียนปกติ รับจำนวน 9 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 405 คน ได้แก่ 

   1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ     รวมทั้งส้ิน  203  คน      

                 2. นักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งส้ิน    18  คน 

 3. นักเรียนท่ัวไปจากท่ัวประเทศ             รวมทั้งส้ิน  184  คน 

หมายเหตุ  1. นักเรียนท่ีสมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาท่ีทางโรงเรียนกำหนด  

หากนักเรียนไม่เข้าสอบตามวัน และเวลาท่ีทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 2. ให้นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาท่ี

โรงเรียนกำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไมพ่ิจารณาให้เข้าเรียนต่อ 

ทุกกรณี 
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1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

 1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

 (1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

          หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

 (2)  เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ 

 (3)  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  อย่างน้อย  2  ปี  นับถึงวันท่ี  16  พฤษภาคม  2563   

  -  อาศัยอยู่จริงกับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  

ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

  -  กรณีท่ีนักเรียนมิได้อยู่กับบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  

พ.ศ.  2545  ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นท่ีบริการ  ให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

บันทกึเป็นเอกสาร  โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 

  -  นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนัน้ 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสงวนหญิง    ได้แก่ 

 1)   ตำบลท่าพี่เล้ียง  8)   ตำบลโคกโคเฒ่า 

 2)   ตำบลรั้วใหญ่  9)   ตำบลดอนตาล 

 3)   ตำบลสนามชัย  10) ตำบลทับตีเหล็ก 

 4)   ตำบลท่าระหัด  11) ตำบลโพธิ์พระยา 

 5)   ตำบลไผ่ขวาง  12) ตำบลดอนกำยาน   หมู่ท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 9 

 6)   ตำบลพิหารแดง  13) ตำบลบ้านโพธิ์ หมู่  3, 7 

 7)   ตำบลดอนมะสังข์ 

 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (จำนวน 203 คน) 
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1.2  หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
 (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญงิท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

  และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน  

 (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    
 ปีการศึกษา  2562 

(3)  ทะเบียนบา้น (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
(4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

  จำนวน  2  รูป   (ติดท่ีใบสมัคร 1 รูป และนำมาวันสมัครอีก 1 รูป) 
      (5)  คะแนน O – NET  ปีการศึกษา  2562  (ให้นำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6  
 ให้ครูผู้คุมสอบในวันท่ี 28 มีนาคม 2563) 

1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 ใหน้ักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 15 – 25 
มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 

  (2)  ทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร  

  ตามวันและเวลาท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  
 

2.   วันยื่นใบสมัคร   วันท่ี  21 - 25  มีนาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
3.   สถานที่ยื่นใบสมัคร  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
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4.   วันสอบคัดเลือก  ประกาศผล  และรายงานตัว 
      4.1   สอบคัดเลือกวันท่ี  28  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  (คิดคะแนนร้อยละ 70) 

   วิชาท่ีสอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
     และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาทีส่อบ 

28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 
10.05 – 11.45 น. 
10.50 – 11.30 น. 

60 
40 
40 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 

 4.2  คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562  (คิดคะแนนร้อยละ 30)  ให้นำเอกสารผลการสอบ O-NET  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันท่ี 28 มีนาคม 2563 

ประกาศผล วันท่ี  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 น. 

 ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

รายงานตัว วันท่ี  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

5. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

6.   วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข้อ  4  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   

ในวันท่ี  6  เมษายน  2563    เวลา   08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ

นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธ์ 
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1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
 1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
  (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  
   หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 
  (2) เป็นโสด  เพศหญิง  ไม่จำกัดอายุ 
  (3) มีความสามารถพิเศษ  ด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี ้

    ด้านศิลปะ รับ  10  คน แบ่งเป็น 
    -  ด้านนาฏศิลป์      รับ 3 คน 
  -  ด้านดนตรีไทย     รับ 3 คน  (รวมนักเรียนท่ีขับร้องเพลงไทยเดิมด้วย) 
      -  ด้านดนตรีสากล   รับ 3 คน 
  -  ด้านขับร้องเพลงลูกทุ่ง   รับ 1 คน 

    ด้านกีฬา (วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ)   รับ  8   คน   
  (4)  สามารถอยู่ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน หรือในวันหยุด 
 1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญงิท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร และติดรูปถ่าย 
    ให้ครบถ้วน 
  (2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ 

  ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   ปีการศึกษา  2562 
  (3)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
    จำนวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 
  (5)  หนังสือรับรองของโรงเรียนว่ามีความสามารถพิเศษ  และ / หรือ ใบเกียรติบัตร 

  ท่ีได้จากการไปแข่งขันประกวดนอกสถานศึกษาในระดับประเทศ  (ถ้ามี) 
  (6)  คะแนนสอบ O – NET  ปีการศึกษา  2562 (นำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ใหค้รูผู้คุมสอบในวันท่ี 28 มีนาคม 2563) 
 
 
 

 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รับจากนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ (จำนวน 18 คน) 



~ 6 ~ 
 

1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 ให้นักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 15 – 22 
มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
  (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 

  (2)  ทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร  

  ตามวันและเวลาท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  

2.   วันยื่นใบสมัคร วันท่ี  21 – 22  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
3.   สถานที่ยื่นใบสมัคร  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
4.   วันทดสอบความสามารถพิเศษ 

      วันท่ี  24  มีนาคม  2563  เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 

      โดยผู้สมัครต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบความสามารถพิเศษมาเอง 

      (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนท่ีไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงจะหมดสิทธิ์ใน 

       การทดสอบความสามารถพิเศษ) 

 เกณฑ์การประเมิน 

 - ด้านนาฏศิลป์ คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ความรู้เรื่องนาฏศิลป์ 20  คะแนน 

ภาษาท่านาฏศิลป์ 30  คะแนน 

ปฏิบัตินาฏศิลป์  50  คะแนน 

 - ด้านดนตรีไทย คะแนนเต็ม  50  คะแนน  

ความถูกต้องของทำนองเพลง, ความกลมกลืนและสุนทรียรส  10  คะแนน 

ความถูกต้องของจังหวะ      10  คะแนน 

หลักและวิธีการปฏิบัติทักษะ     20  คะแนน 

บุคลิกท่าทาง       10  คะแนน 
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 - ด้านดนตรีสากล    คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

     จังหวะ   10  คะแนน 

     ทำนอง   10  คะแนน 

     ทักษะปฏิบัติ    20  คะแนน 

     สมรรถภาพร่างกาย   10  คะแนน 

 - ด้านขับร้องเพลงลูกทุ่ง คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

     น้ำเสียง   25  คะแนน 

     จังหวะ   15   คะแนน 

     อักขระ     5  คะแนน 

     ลีลาท่าทาง    5  คะแนน 

 - ด้านกีฬา   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

     วิ่ง   10  คะแนน 

     ดันพื้น   10  คะแนน 

     อ้อมหลัก  10  คะแนน 

     ลุกนั่ง   10  คะแนน 

     ความสามารถเฉพาะทาง 60  คะแนน 

5.   วันประกาศผลและรายงานตัว 

ประกาศผล  วันท่ี  26  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ช้ันล่าง  โรงเรียนสงวนหญงิ 

      รายงานตัว  วันท่ี  26  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น. 

  ณ  ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ  อาคาร  1  ช้ันล่าง  โรงเรียนสงวนหญงิ 

    -   นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนท่ีไม่มารายงานตัวตามวัน 

เวลาท่ีกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

             (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย  นักเรียนท่ีไม่นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดง 

             จะหมดสิทธิ์ในการรายงานตัวความสามารถพิเศษ) 

6.   วันสอบจัดห้องเรียน  วันท่ี  28  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 

       วิชาท่ีสอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

      และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง 
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   นักเรียนที่ไม่มาสอบจัดห้องเรียน  โรงเรียนจะจัดห้องให้ 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาทีส่อบ 

28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 

10.05 – 11.45 น. 

10.50 – 11.30 น. 

60 

40 

40 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. 

14.05 – 14.45 น. 

60 

40 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
 

 ใหน้ักเรียนนำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันท่ี 28 มีนาคม 2563 

7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

8. วันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน 

 นักเรียนท่ีมารายงานตัวตามข้อ  5  ต้องมามอบตัวและลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน   

 ในวันท่ี  6  เมษายน  2563  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์    

 โรงเรียนสงวนหญงิ 

 นักเรียนที่ไม่มามอบตัวและลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
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1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

    (1)  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

         หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า 

              (2)   เป็นโสด เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ 

      1.2   หลักฐานการสมัคร 

      (1)  ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญงิท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

 และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน 

(2)  ใบ  ปพ.1 : ป  หรือ  ใบรับรองของโรงเรียนเดิมท่ีแสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6    

 ปีการศึกษา  2562 

    (3)  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    (4)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

                    จำนวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

    (5)   คะแนน O – NET  ปีการศึกษา  2562 

 1.3  ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

 นักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 15 – 25 มีนาคม 2563  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี ้

 1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวข้อ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563” 
 2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถว้น และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

 3) อัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ  ดังนี้  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้) 
   (1)  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.1 : ป) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 

   (2)  ทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
 4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมายื่นในวันสมัคร  

   ตามวันและเวลาท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  

2.  วันยื่นใบสมัคร วันท่ี  21 – 25  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

3.   สถานที่ยื่นใบสมัคร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 

ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รับจากนักเรียนทั่วไปจากทั่วประเทศ (จำนวน 184 คน) 
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4.   วันสอบคัดเลือก วันท่ี  28  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป 

5.   วิชาที่สอบคัดเลือก 

      วิชาท่ีสอบ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

      และใช้ดินสอดำ 2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง 

วันสอบ เวลา รวม  (นาที) วิชาที่สอบ 

28  มี.ค.  63 09.00 – 10.00 น. 

10.05 – 11.45 น. 

10.50 – 11.30 น. 

60 

40 

40 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. 
14.05 – 14.45 น. 

60 
40 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 ใหน้ำเอกสารผลการสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งมอบให้ครูผู้คุมสอบในวันท่ี 28 มีนาคม 2563 

6.   วันประกาศผลและรายงานตัว 

      ประกาศผล    วันท่ี  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00  น.   

           ณ  ป้ายประกาศ  โดมหน้าเสาธง   โรงเรียนสงวนหญิง 

      รายงานตัว    วันท่ี  1  เมษายน  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

           ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 3,645 บาท 

8.   วันมอบตัว  และลงทะเบียนเรียน 

 นักเรียนท่ีมีช่ือในประกาศผล  และมารายงานตัว  ตามข้อ  6  ต้องมามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครอง   

 นักเรียน  ในวันท่ี  6  เมษายน  2563  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์   

 โรงเรียนสงวนหญงิ 

 นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียน  ตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 
 
 
 
 

 



~ 11 ~ 
 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนทุกประเภท  (วันที่  6  เมษายน  2563)  มีดังนี้ 

       1.  ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน  1 รูป    

           (รับได้วันมารายงานตัว) 

       2.  ใบ  ปพ.1 : ป   ฉบับจบการศึกษาช้ัน  ป.6  (ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  1  ชุด) 

       3.  ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรอง   

           สำเนาถูกต้อง) 

       4.  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน  (รับได้วันมารายงานตัว) 

       5.. ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ัน  ป.6 

       6.  ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

         7.  ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว  ข้างต้น            

นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสงวนหญงิ  ตามวัน  เวลา  ท่ีกำหนด 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                         

                          (นายนิติกรณ์  ฉนัท์วงศ์ชนะ) 

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  


