
 

 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2560 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายพร้อมทั้ง

ประกาศให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนประเภทอัตราการแข่งขันสูงในการ  
รับนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2560 

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2560  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังนี้   

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องเรียนปกติ 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังนี้ 
1. จ านวนนักเรียนที่รับ 
       จ านวนนักเรียนที่รับในปีการศึกษา  2560  ทั้งหมด  12  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 520  คน   
โดยแบ่งออกเป็น 
 1.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
จ านวน  4  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  160  คน 
 1.2  นักเรียนห้องเรียนปกติ  จ านวน  8  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  360  คน 
  1.2.1  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ    จ านวน  144  คน 
  1.2.2  นักเรียนทั่วไป (ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ)  จ านวน   180  คน     
  1.2.3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จ านวน  18  คน 

1.2.4  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  จ านวน  18  คน 
           การรับนักเรียนตามข้อ 1.2.3  และ 1.2.4  รับจากนักเรียนในข้อ 1.2.1  และ  1.2.2 
 

2. วิธีการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 ในการรับนักเรียนโรงเรียนไดก้ าหนดให้มีการรับนักเรียนประเภทละรอบเดียว  ดังนี้ 
 2.1 การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
      โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพ้ืนที่บริการร้อยละ  40  ของจ านวน
นักเรียนห้องเรียนปกติที่รับในปีการศึกษา  2560  รวมจ านวน  144 คน  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ     
ทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน  5  รายวิชาหลัก คือ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา   
และภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากคะแนนรวม  5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน      
O-NET  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  ดังนี้ 
  1)   คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  80 
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  2)   คะแนน O-NET  5  กลุ่มสาระ การเรียนรู้  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  20 
 2.2  การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
       โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการ       
ร้อยละ  60  ของจ านวนนักเรียนที่รับทั้งหมดในปีการศึกษา 2560  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ 
 
 
      2.2.1  นักเรียนห้องเรียนปกติ รับได้ทั้งหมดจ านวน  180  คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน 5  รายวิชาหลัก คือ   คือ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา   
และภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับ  จากคะแนนรวม  5  วิชาหลัก รวมกับคะแนน    
O-NET  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  ดังนี้ 
  1)   คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  80 
  2)   คะแนน O-NET  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  20 
      2.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับได้ทั้งหมดจ านวน 18  คน  โดยก าหนดสัดส่วนนักเรียน
ดังนี้ 
  1)  ความสามารถทางด้านศิลปะ  จ านวน  5  คน 
  2)  ความสามารถทางด้านดนตรี  จ านวน  5  คน 
  3)  ความสามารถทางด้านกีฬา  จ านวน  8  คน 
  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบภาคปฏิบัติ  การสัมภาษณ์  การพิจารณาจากประวัติ
และผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ 
      2.2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  รับได้ทั้งหมดจ านวน 18  คน โดยการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนก าหนด   คือ 
  1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
  2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
  3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา  หรือโรงเรียนเครือข่าย 
  6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  หากนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ มีจ านวนไม่ครบให้น าจ านวนนักเรียนในข้อ  2.2.2  (นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ)  มาเพ่ิมในข้อ 2.2.3 (นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)  ให้ครบจ านวนตามที่ประกาศ 
3. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

3.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า        
หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า 

3.2  เป็นโสด 



 -3- 
3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบ วินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
3.4  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

4. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ได้แก่ 
4.1  ต าบลบางเสาธง  
4.2  ต าบลบางเพรียง 
4.3  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 
4.4  ต าบลศีรษะจรเข้น้อย 
4.5  ต าบลบางโฉลง 
4.6  ต าบลบางปลา 
4.7  ต าบลบางพลีใหญ่  
4.8  ต าบลเทพารักษ์ 
 

5. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
5.1  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการไม่น้อยกว่า  2 ปี นับถึง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านดังกล่าว หากกรณีพิเศษให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

5.2  นักเรียนที่จบชั้น ป.6 หรือนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ประกาศแนบท้ายนี้ 

 

6. หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
6.1 ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ที่ฝ่ายวิชาการของ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.bodinsp.ac.th 
6.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6.3  ปพ. 1  หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
6.4  ผลคะแนนแบบทดสอบ O-NET ที่สถานศึกษารับรอง 
6.5  รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว จ านวน 3 รูป 
6.6  เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ  กรณีสมัครความสามารถพิเศษ 

 
7.  ก าหนดการรับนักเรียน 

ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรยีน วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  

รับสมัคร    วันที่  27 – 30 มีนาคม 2560    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันที่  1  เมษายน  2560    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  5  เมษายน  2560     
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เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

มอบตัว    วันที่  19 เมษายน 2560    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  7.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) 
รับสมัคร    วันที่  27 – 30 มีนาคม 2560    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก   วันที่ 1  เมษายน  2560    

เวลา 09.00 น.   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

  ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่ 5 เมษายน  2560     
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

มอบตัว    วันที่  19 เมษายน 2560    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

   
 
 
 

7.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
    รับสมัคร   วันที่ 27 – 28 มีนาคม  2560    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติ)  วันที่ 30  มีนาคม  2560    

เวลา 09.00  น.  ณ หอประชุมโรงเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่ 31 มีนาคม  2560     

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันที่  19 เมษายน  2560    

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
7.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   
    รับสมัคร   วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่ 5 เมษายน  2560     

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันที่  19  เมษายน 2560     

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

 
การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องเรียนปกติ 
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1. จ านวนนักเรียนที่รับ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง  จ านวนนักเรียน  40  คน  และห้องเรียนปกติ  
รับจ านวน 418 คน และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับจ านวน  22 คน รวมเป็นจ านวนนักเรียนทั้งหมด 480  คน   
2. แผนการเรียน  

แผนการเรียน คุณสมบัติ ห้อง/คน 
1.วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น  ม.1  

ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า  3.00 
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3  ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า  3.00 

รับ  5  ห้อง 
 

2. คณิตศาสตร์–อังกฤษ-คอมพิวเตอร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  2  ห้อง 
 

3. อังกฤษ – จีน ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  2  ห้อง 
 

4. การจัดการ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  2  ห้อง 
 

 
 
 
 
3. วิธีการรับนักเรียน 
 ในการรับนักเรียนด าเนินการดังนี้ 

3.1 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นหลักสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน             
และมีศักยภาพเหมาะสมโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3                   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80  และคะแนนผลการสอบ O-NET ร้อยละ 20  

3.2  การสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป   รับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ         
ของโรงเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 20 

3.3 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  รับได้ทั้งหมดจ านวน  22 คน โดยการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนก าหนด   คือ 
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  1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากัน ในล าดับสุดท้าย 
  2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
  3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา  หรือโรงเรียนเครือข่าย 
  6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

4.1  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2559  หรือเทียบเท่า 

4.2  เป็นโสด 
4.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.4  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

5.  หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
5.1 ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ที่ฝ่ายวิชาการ                

ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
5.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (ปพ.1)  หรือเทียบเท่า  หรือใบรับรองจาก

โรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 
5.4  ผลคะแนนแบบทดสอบ O-NET ที่สถานศึกษารับรอง 
5.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

 
6.  ก าหนดการรับนักเรียน 

 ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 
 6.1  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 รับสมัคร  วันที่ 17 มกราคม  - 31  มกราคม  2560 
   เวลา 08.30 – 16.30 น.  ที่ห้องวิชาการของโรงเรียน  
 สอบคัดเลือก วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2560 

เวลา 08.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 
 

 ประกาศผลสอบ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

 รายงานตัว  วันที่  4  เมษายน  2560    
เวลา 09.00 –  16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  มอบตัว   วันที่  20  เมษายน 2560    
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เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

   6.2  นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จากโรงเรียนอ่ืน 
รับสมัคร    วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก   วันที่ 2  เมษายน  2560    

เวลา 09.00 น.   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

  ประกาศผลและรายงานตัว     วันที่  6  เมษายน  2560    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

มอบตัว    วันที่  20 เมษายน  2560    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

6.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   
    รับสมัคร   วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่ 6 เมษายน  2560     

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันที่  20  เมษายน 2560     

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 

การมอบตัว 
 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่  
20  เมษายน 2560  โดยนักเรียนที่มามอบตัวต้องมีผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยให้การรับรอง ทั้งนี้           
ให้นักเรียนดูป้ายประกาศจัดห้องเรียนแล้วปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. นักเรียน และผู้ปกครองต้องลงชื่อมารายงานตัวที่หน้ าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา               
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างเวลา  08.00 - 08.30  น. 
 2.  นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามที่ประกาศ เพ่ือรับฟังค าชี้แจงจากครรูับมอบตัวในห้อง เวลา 09.00  น. 
 3.  ผู้ปกครองทุกท่านเข้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เพ่ือรับฟัง 
ค าชี้แจงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้อ านวยการโรงเรียน และ                
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  เวลา  09.00  น.  
 4.  ผู้ปกครองพบนักเรียน และครูที่ห้องรับมอบตัวตามประกาศ และลงนามในใบมอบตัวนักเรียน  
เวลา 11.00 น. 
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การเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ 

 
 นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนใหม่ เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการและ
การปฐมนิเทศของโรงเรียน  เพ่ือปรับตัวและปรับพ้ืนฐานความรู้  อีกทั้งเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ของ
โรงเรียน  เพ่ือให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนที่  1/2560  ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือท าความคุ้นเคย ฝึก
การท างานร่วมกัน ศึกษาระเบียบต่างๆ  ของโรงเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนต่อได้
อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนก าหนดเปิดภาคเรียน 1/2559   วันที่  1  พฤษภาคม  2560 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม   พ.ศ.  2560 
 

 
 
 

(นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 

 


