
 

 

 

           ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เร่ือง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
 

 

ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์จะ

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้เป็นไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสงวนหญิง  จึง

กำหนดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนปกติ โดยแบ่งประเภทการรับนักเรียนและจำนวนนักเรียนท่ีรับ เป็น 2 ประเภท รวมทั้งส้ิน 525 คน มี

รายละเอียดดังนี้  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ได้แก่ 

 1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ     

(English Program : EP) จำนวน  2  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 60 คน 

 2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท. และ สอวน.  

(โครงการ SMART  CLASS) จำนวน  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   คุณสมบัติของผูส้มัคร  ดังนี้ 

      (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

          หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2562   

          หรือเทียบเท่า จากท่ัวประเทศ 

       (2) ไม่จำกัดอายุ 

      (3)   เป็นชาย , หญิง  โสด 

        (4)   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 (2 ปีการศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรยีนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป 

 

   1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

       (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิงท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  

    และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน  

       (2)   ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรับรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนช้ัน ป.4 – ป.5) 

       (3)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

      (4)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 

           จำนวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 

 

 

 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English  Program : EP)  จำนวน 60 คน 
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 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

  ใหน้ักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 15 – 
26 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยดุราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

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

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

    (2)  ทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมายื่น 

    ในวันสมัครตามวันและเวลาท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  

 2. จำนวนนักเรียนที่รับ ชาย–หญิง จากนักเรียนท่ัวประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 

รวมทั้งส้ิน 60  คน 

 3. วันยื่นใบสมัคร วันท่ี  22 – 26  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 – 16.30 น.   

      ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 4.   สถานที่ยื่นใบสมัคร ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 5. วิชาที่สอบ  และวันสอบคัดเลือก   

           5.1 วิชาท่ีสอบ  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 

   5.2 วันท่ีสอบ   

 -  วันท่ี  29 กุมภาพันธ์  – 1  มีนาคม  2563   สอบวิชาภาษาอังกฤษ 

 -  วันท่ี  7   มีนาคม  2563        สอบวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 

    (ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง) 
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ตารางสอบ 

 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที่ 

วันเสาร์ท่ี 

29 ก.พ. 63 

08.30 – 10.30 น. 

 

 

10.35 – 12.35 น. 

 

 

12.40 – 13.40 น. 

13.40 – 15.40 น. 

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 1)   

Picture  Description  (กลุ่ม 2) 

Read  Aloud            (กลุ่ม 3) 

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 3) 

Picture  Description  (กลุ่ม 1) 

Read  Aloud            (กลุ่ม 2) 

พักกลางวัน 

สัมภาษณ์  (Interview) (กลุ่ม 2) 

Picture  Description  (กลุ่ม 3) 

Read Aloud             (กลุ่ม 1) 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

60 

120 

120 

120 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4   

อาคาร 2 

วันอาทิตยท่ี์ 

1 มี.ค. 63     

08.30 – 09.30 น. 

09.35 – 10.05 น. 

สอบข้อเขียนภาคภาษาอังกฤษ 

สอบทักษะการฟัง  

60 

30 

ห้องเรียนช้ัน 3, 4 

อาคาร 2 

วันเสาร์ท่ี   

7 มี.ค. 63 

08.30 – 10.00 น. 

10.05 – 11.05 น. 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

90 

60 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

(ห้อง 812 - 814) 
 

 หมายเหตุ  1. เกณฑ์การคัดเลือก  นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  (วันท่ี  29 กุมภาพันธ์  –  
    1  มีนาคม  2563) โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 

                 เกินจำนวนท่ีจะรับ จะพิจารณารับโดยเอาคะแนนรวมทั้ง  3  วิชา  (วิชาภาษาอังกฤษ    
                         วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์)  ของผู้เข้าสอบทุกคน  มาเรียงลำดับ 

2. วันท่ี  29 กุมภาพันธ์  –  1 มีนาคม  2563  เวลา  08.00 น.  ณ  บริเวณหน้าอาคาร  2  
โรงเรียนสงวนหญงิ นักเรียนเข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดสอบ 

 

 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   

  -  ประกาศผล  วันท่ี  11  มีนาคม  2563   เวลา  09.00  น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 

  -  รายงานตัว  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 

     พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันท่ี 11  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.   

     ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

  7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 18,445 บาท 
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 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 

           -  นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน  และลงทะเบียนเรียน 

                พร้อมผู้ปกครองนักเรียน  วันท่ี  14  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00  น.   

                ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

                   นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธ์ 

  -  ประชุมผู้ปกครอง วนัท่ี  14  มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  ณ  อาคาร 2  (ห้อง 236)   

                    และ  28 มีนาคม 2563  เวลา  08.30 น.   ณ  อาคาร 2  (ห้อง 236) 

  - ประชุมผู้ปกครองรวม วันท่ี  6 เมษายน  2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 

    อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 

 9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program : EP)  มีดังนี ้

9.1 ใบมอบตัวนักเรียนท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อย  (มี  2  หน้า)  พรอ้มติดรูปถ่าย  ขนาด  3 x 4  ซม.   

      จำนวน  1  รูป 

   9.2 ใบ  ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด  

      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

  9.3 ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด   

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

   9.4 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 

   9.5 ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

   9.6 ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 

   9.7 ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันท่ี  6 เมษายน  2563  เวลา  08.30 น.  

                               ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมส่งเอกสารใบ  ปพ. 1 : ป  

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 
 

 

 
 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
    (1) สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

    หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2562   
     หรือเทียบเท่า 

    (2) ไม่จำกัดอายุ 
    (3) เป็นชาย, หญิง โสด 
    (4)   มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 (2 ปกีารศึกษา) ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
ทุกรายวิชา 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

  1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
    (1) ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญงิท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัคร  
     และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน 
    (2) ใบ  ปพ. 1 : ป  หรือใบรับรองผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนช้ัน ป.4 – ป.5) 
    (3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (4) รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร 
     จำนวน  2  รูป  (ติดท่ีใบสมัคร  1  รูป  และนำมาวันสมัครอีก  1  รูป) 

 1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  
  ใหน้ักเรียนท่ีประสงค์จะสมัครเรียนศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี 15 – 
26 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

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

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

    (2)  ทะเบียนบ้านท่ีระบุช่ือนักเรียนอย่างชัดเจน 
   4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพื่อนำมายื่น 
    ในวันสมัครตามวันและเวลาท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ  

 

ประเภทห้องเรียนพเิศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน.  (โครงการ SMART CLASS)  

จำนวน 60 คน 
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 2. จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง  จากนักเรียนท่ัวประเทศ  จำนวน  60  คน   

 3. วันยื่นใบสมัคร วันท่ี  22 – 26  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  

       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 4. สถานที่ยื่นใบสมัคร  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ 

 5. วิชาที่สอบ  และวันสอบคัดเลือก 

    สอบข้อเขียน  3  วิชา  ได้แก่   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ   

    วันท่ี  7  มีนาคม  2563  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.   

  (ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง) 

ตารางสอบ 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาท ี สถานที่ 

7  มี.ค. 63 09.00 – 11.00 น. 

11.05 – 12.05 น. 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

120 

60 

ห้องเรียน

อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90  

 

 หมายเหตุ 1. นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาท่ีสอบ ไม่ต่ำกว่า 50%   

      โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2   

 2. ใช้ดินสอดำ  2B  ในการระบายกระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่อง 

 6. วันประกาศผล  และรายงานตัว   
  - ประกาศผล   วันพุธท่ี  11  มีนาคม  2563  เวลา 09.00  น.  ณ โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
  - รายงานตัว   นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 
    พร้อมรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน  วันพุธท่ี  11  มีนาคม  2563  เวลา  09.00 – 12.00 น.   
    ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 4,045 บาท 
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 8. วันมอบตัว  ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
  8.1 นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว  ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน  และ 
     ลงทะเบียนเรียนพร้อมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันเสาร์ท่ี  14  มีนาคม  2563   
      เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง   

 นักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธ์ 
  8.2 ประชุมผู้ปกครอง  ในวันเสาร์ท่ี  14  มีนาคม  2563  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุม                  

อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญงิ  และวันท่ี 6 เดือนเมษายน  2563  เวลา  08.30 น.   
         ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 

 9. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน. (โครงการ SMART CLASS)  มีดังนี ้

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

   9.2 ใบ  ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด  
      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

  9.3 ทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบิดา  มารดา  และนักเรียน  (ฉบับจริง  และถ่ายเอกสาร  1  ชุด   
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

   9.4 แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
   9.5 ตัวนักเรียนเอง  แต่งกายชุดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
   9.6 ตัวผู้ปกครองนักเรียนท่ีแท้จริง  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
   9.7 ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  หมายเหตุ ประชุมผู้ปกครอง ม.1  ทุกประเภท  วันท่ี  6 เมษายน  2563  เวลา  08.30 น.  
                               ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง  พร้อมส่งเอกสารใบ  ปพ. 1 : ป  
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
           จึงขอให้ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น     
นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสงวนหญิง  ตามวัน  เวลาท่ีกำหนด 

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 
 

                         
 

       (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง  


