
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

 

 ด้วยโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความประสงค์  

จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564  เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสงวนหญิง จึงกำหนด

รายละเอียด และหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ  โดย  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิน้ 120 คน ได้แก่ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัดสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  

Program) รับจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  

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

CLASS) รับจำนวน 2 หอ้งเรียน ห้องเรยีนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 

     

หมายเหตุ    1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกประเภท ต้องเข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่
เข้าสอบตามวัน และเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

  2. ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกประเภทมารายงานตัว และมอบตัว ตามวันและเวลาทีโ่รงเรียน
กำหนด หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาให้เข้าเรียนต่อทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โ  ค โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

       (English Program : EP)  จำนวน 60 คน 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 

 
 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

(1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563  หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ 

(2)  ไม่จำกัดอายุ 

(3)  เป็นโสด  เพศหญิง, เพศชาย 

(4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ พิเศษหรือ

ฉุกเฉินไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข 

(5)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 – 5  (2 ปีการศึกษา)  ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ผลการเรียนเฉล่ียรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป ต้ังแต่ 3.00 ขึน้ไป 
 

       1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th   

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถา่ยให้ครบถ้วน แล้วนำมา         

ในวันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5) พร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไมส่วมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร  จำนวน  1  รูป  

 

 

 

 

http://www.sysp.ac.th/
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     1.3 ขั้นตอนการสมัครสอบ Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอรเ์น็ต ตั้งแต่                        

              วันที่ 19 – 23  มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวขอ้ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

3)  อัพโหลดใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)    

ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4) พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

2.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  มีนาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

3.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศกึษา 2564” 

4.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง จากนกัเรยีนทั่วประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
       รวมทั้งสิ้น 60 คน 
5.   วันสอบคัดเลือก 
 วิชาที่สอบ  ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  วันที่สอบ  วันที ่ 27 – 28   มีนาคม  2564  สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
    วันที ่ 3    เมษายน 2564  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

(ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 
ตารางสอบ 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/นาที สถานที่ 
วันเสาร์ที ่

27 มี.ค. 64 
08.30 - 10.30 น. 

 
 

10.35 - 12.35 น. 
 

 
12.40 - 13.40 น. 
13.40 - 15.40 น. 

สัมภาษณ์ (Interview)     (กลุม่ 1) 
Picture Description      (กลุม่ 2) 
Read Aloud                (กลุ่ม 3) 
สัมภาษณ์ (Interview)     (กลุม่ 3) 
Picture Description      (กลุม่ 1) 
Read Aloud                (กลุ่ม 2) 
พักกลางวัน 
สัมภาษณ์ (Interview)     (กลุม่ 2) 
Picture Description      (กลุม่ 3) 
Read Aloud                (กลุ่ม 1) 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
60 
120 
120 

ห้องเรียนชั้น 3, 9 
อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที ่
28 มี.ค. 64 

08.30 - 10.30 น. 
10.35 - 12.35 น. 

สอบขอ้เขียนภาคภาษาอังกฤษ 
สอบทักษะการฟัง 

60 
30 

ห้องเรียนชั้น 3, 4 
อาคาร 2 

วันเสารท์ี ่
3  เม.ย. 64 

08.30 - 10.30 น. 
10.35 - 12.35 น. 

คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

90 
60 

ห้องโสตทัศนศึกษา 
(ห้อง 812 -814) 
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หมายเหตุ :    1. เกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ (วันที่ 27–28 มีนาคม 2564)  
โดยได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเกินจำนวนที่จะรับ จะพิจารณารับโดย        
เอาคะแนนรวมทั้ง 2 วิชา (วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์) ของผู้เข้าสอบทุกคนมาเรียงลำดับ 
    2. (วันที่ 27–28 มีนาคม 2564)  เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 โรงเรียนสงวนหญิง 
นักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบ 
     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรยีนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. วันประกาศผล และรายงานตัว 
    ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ   วันที่  29  มีนาคม  2564 
    ประการผล    วันที่  8  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น.   
    ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง  หรือทางเว็บไซต์  www.sysp.ac.th 
    รายงานตัว    นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร 
       การมอบตัวนักเรียน วันที่  8  เมษายน 2564  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
    ณ  หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  จำนวน  17,995 บาท 
8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรยีนและประชุมผู้ปกครอง 
   นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียน
พร้อมผู้ปกครองนักเรียน วันที่  20 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนสงวนหญิง 
หมายเหตุ : 1.  นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ประชุมผู้ปกครอง วันที่  20  เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
3. ประชุมผู้ปกครองรวม วันที่  8  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม  
 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง 
4. การพิจารณาจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจของ      

คณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  มีดังนี ้
 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3x4 ชม. 
จำนวน 1 รูป 
 2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   
 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน (ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 
 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
หมายเหต ุ   1. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่  8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โดมหน้าเสาธง  
โรงเรียนสงวนหญิง  (พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ. 1 : ป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีนักเรยีนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร) 
 2.  จำหน่ายอปุกรณ์การเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง 
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โรงเรียนสงวนหญิง 

 

 

 
 

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 

1.1   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 

(1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563  หรือเทียบเท่า 

(2)  ไม่จำกัดอายุ 

(3)  เป็นโสด  เพศหญิง, เพศชาย 

(4)  นักเรียนสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์พิเศษหรือ

ฉุกเฉินได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

(5)  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                         

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  (2 ปีการศึกษา)  ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

ทุกรายวิชา 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

รวมรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการเรยีนเฉลี่ย 

รวมรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
 

       1.2 หลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

              (1)   ใบสมัครของโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมระเบียบการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sysp.ac.th   

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พิมพ์ใบสมคัรพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน แล้วนำมาใน

วันสอบคัดเลือก 

  (2) ใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)     

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  3 x 4  เซนติเมตร  จำนวน  1  รูป  

        1.3 ขั้นตอนการสมัคร Online  

  ให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียน ศึกษาและกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23  

มีนาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หัวขอ้ “รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 

2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.  

(โครงการ SMART CLASS)  จำนวน 60 คน 

http://www.sysp.ac.th/
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3)  อัพโหลดใบ ปพ. 1 : ป หรือ ใบรับรองผลการเรียน (แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5)    

ลงในระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  (เป็นไฟล์ภาพ หรือ PDF ก็ได้)    

4)  พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และติดรูปถ่าย  เพ่ือนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

2.   วันรับสมัคร   วันที่  19 – 23  มีนาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ    

3.   สถานที่รับสมัคร เว็บไซต์ของโรงเรียนสงวนหญิง www.sysp.ac.th หวัข้อ “รับสมัครนักเรียน                

          ปีการศกึษา 2564” 

4.   จำนวนนักเรียนที่รับ  ชาย – หญิง จากนกัเรียนทั่วประเทศ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
      รวมทัง้สิ้น 60 คน 
5.   วิชาที่สอบ และวันสอบคัดเลือก 
 วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
  วันที่สอบ   วันที่  3  เมษายน  2564   

(ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง) 
ตารางสอบ 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ เวลา/
นาที 

สถานที่ 

3  เม.ย. 64 08.30 - 10.30 น. 
10.35 - 12.35 น. 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

120 
60 

ห้องเรียน 
อาคาร 8 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90  

 
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาที่ สอบ ไม่ต่ำกว่า 50%  
                    โดยกำหนดอัตราส่วนคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ = 4:4:2 
 2. ใช้ดินสอ 2B ในการระบายกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง 
   3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

                    โรงเรียนสงวนหญิง ถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. วันประกาศผล และรายงานตัว 
    ประกาศผล  วันที่  8  เมษายน  2564  เวลา 09.00 น.  ณ  โดมหน้าเสาธง  โรงเรียนสงวนหญิง 
     รายงานตัว   นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  และนักเรียนตัวสำรอง  (ถ้ามี)  ให้มารายงานตัว 
     พร้อมรบัเอกสารการมอบตัวนักเรียน วันที่  8  เมษายน 2564  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
     ณ  โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
7. เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  จำนวน  2,895  บาท 
 
 



- 8 - 

8. วันมอบตัว ลงทะเบียนวิชาเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และมารายงานตัว ให้มามอบตัวเป็นนักเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อม
ผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12.00 น. ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนสงวนหญิง 
หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่ไม่มามอบตัว และลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

2. ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
     อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
3. ประชุมผู้ปกครองรวม วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 

                     อเนกประสงค์  โรงเรียนสงวนหญิง 
4.  การพจิารณาจัดสรรนักเรยีนเขา้ศึกษาต่อนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  ให้เป็นอำนาจ 
     ของคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

9.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์        
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)  มีดังนี้ 
 1. ใบมอบตัวนักเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (มี 2 หน้า) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 3x4 ชม. 
จำนวน 1 รูป 
 2. ใบ ปพ.1 : ป ฉบับจบการศึกษาชั้นประถศึกษาปีที่ 6  (ฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 1  ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   
 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนกัเรียน (ฉบับจรงิ และถ่ายเอกสาร 1 ชุด 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4. แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
 5. ตัวนักเรียนเอง แต่งกายชุดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 6. ตัวผู้ปกครองนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
 7. ใบเสร็จธนาคารจากการชำระเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
หมายเหตุ : 1. ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ทุกประเภท วันที่  8 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.ณ โดมหน้าเสาธง  
โรงเรียนสงวนหญิง  (พร้อมส่งเอกสารใบ ปพ. 1 : ป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีนักเรยีนยังไม่ได้ยื่นส่งเอกสาร) 
 2.  จำหน่ายอปุกรณ์การเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง 
 
 จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีนักเรียนในปกครองของท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น
นำนักเรียนมาสมัครเขา้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงวนหญิง ตามวัน เวลาที่กำหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 

 

(นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง 


