
 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร 

ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2562 
 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้โรงเรียน  

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  เป็นโรงเรียนประเภทอัตราการแข่งขันสูงในการรับนักเรียน และ
เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ของ สสวท.  ซึ่งโรงเรียนได้รับการประกาศให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ของ 
สสวท. และสอวน. ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังเป็นการ
พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานสากลของการเป็นประชาคมอาเซียน  โรงเรียนจึงก าหนดการเปิดรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน โดยก าหนดรายละเอียด
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

1.2  มีผลการเรียน  ดังนี้ 
 1.2.1  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ป.4  และ  ป.5  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 1.2.2  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในช้ัน  ป.4  และ ป.5   
                    ไม่ต่ ากว่า  3.00  

1.2.3  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในช้ัน  ป.4  และ ป.5   
         ไม่ต่ ากว่า  3.00 
1.2.4  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในช้ัน ป.4  และ ป.5   
         ไม่ต่ ากว่า  3.00 

1.3  ในกรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตาม 
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1.3.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
 1.3.2  การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นท่ี 
                   การศึกษาข้ึนไป 
 1.3.3  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย   
                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.3.4  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
                              และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.4  เป็นโสด 
1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.6  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
1.7  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 

2.  หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
2.1 ใบสมัครห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ท่ีกลุ่ม

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
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2.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3  ปพ. 1 หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา   1  ชุด 
2.4  รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว จ านวน 3 รูป 
2.5  ใบรับรองผลการเรียนท่ีมีรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ป.4  และ  ป.5  ไม่ต่ ากว่า  3.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน,  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในช้ัน  ป.4  และ  ป.5  
ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 2.6  เกียรติบัตร/รางวัลจากการประกวดโครงงาน  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/
ภาษาอังกฤษ  (พร้อมส าเนา  1  ชุด) 
 

3.  ระเบียบการรับสมัคร 
 3.1  รับใบสมัครที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ในวันท่ี  21  มกราคม  2562 
ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2562  หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.bodinsp.ac.th 
 3.2  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ในวันท่ีมาสมัครวันท่ี 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 
 3.3  เข้าสอบในวันท่ี  9  มีนาคม  2562 
 3.4  ประกาศผลและรายงานตัวในวันท่ี 13  มีนาคม  2562 
 3.5  มอบตัวในวันท่ี  16 มีนาคม  2562 
 

4.  ก าหนดการรับนักเรียน 
    รับสมัคร   วันท่ี  23 – 27 กุมภาพันธ์  2562 

เวลา 08.30 –16.30 น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ   ณ  แก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก     วันท่ี  9  มีนาคม  2562 

เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องแก้วขจรเกียรติ 
ประกาศผลและรายงานตัว      วันท่ี  13  มีนาคม 2562 

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ  ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  16 มีนาคม  2562 

เวลา 09.00 – 16.30 น.   ณ  ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 

5. ตารางสอบ วันท่ี 9  มีนาคม  2562 
 

         เวลา        วิชาที่สอบ                          ครอบคลุมเนื้อหา 
09.00 – 12.00 น.      คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  (ป.4 - ป.6) 

     วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์  (ป.4 - ป.6) 
     ภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษไทย (ป.4 - ป.6) 
     สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา  (ป.4 - ป.6) 
    ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  (ป.4 - ป.6) 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2562 

 
 

 

(นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 



 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร 

ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 
 

ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 6  ได้พิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเป็นโรงเรียนในโครงการศึกษาวิจัยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ของสสวท. โดย
ก าหนดให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้ไปสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เพื่อให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนได้ก าหนด         
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ จ านวน 1  ห้องเรียน  รวม  36  คน ดังรายละเอียด
ในการก าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 
1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในปีการศึกษา 2561  หรือเทียบเท่า  
1.2  มีผลการเรียน  ดังนี้ 
 1.2.1  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1         
                   ปีการศึกษา  2561  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 1.2.2  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในช้ัน ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1  

         ปีการศึกษา  2561  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
1.2.3  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในช้ัน ม.1 ,ม.2 และ ม.3  ภาคเรียนท่ี 1  
         ปีการศึกษา  2561  ไม่ต่ ากว่า  3.00 

1.3  ในกรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน    
ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

 1.3.1  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
 1.3.2  การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นท่ี 
                   การศึกษาข้ึนไป 
 1.3.3  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  
                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.3.4  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
                             และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.4  เป็นโสด 
1.5  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
1.6  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
1.7  ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

2.  หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
2.1 ใบสมัครห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ท่ีฝ่ายวิชาการ  
      ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
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2.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3  ปพ. 1  หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2.4  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จ านวน 3 รูป 
2.5  ใบรับรองผลการเรียนท่ีมีผลรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.1  และ  ม.2  และ ม.3  ภาคเรียนท่ี 1  
      ปีการศึกษา  2561  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 

3.  ระเบียบการรับสมัคร 
 3.1  รับใบสมัครที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ในวันท่ี  21  มกราคม  2562 
                 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2562   หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.bodinsp.ac.th 
 3.2  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ในวันท่ีมาสมัครวันท่ี 23 –27 กุมภาพันธ์ 2562 
 3.3   เข้าสอบในวันท่ี  10 มีนาคม  2562 
 3.4  ประกาศผลและรายงานตัวในวันท่ี  14  มีนาคม  2562 
 3.5   มอบตัวในวันท่ี  17  มีนาคม  2562 
 
4.  ก าหนดการรับนักเรียน 

    รับสมัคร   วันท่ี  23 – 27  กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ  แก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก     วันท่ี 10 มีนาคม  2562 
เวลา 09.00 น.  ณ  แก้วขจรเกียรติ 

ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  14  มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  แก้วขจรเกียรติ 

มอบตัว    วันท่ี  17  มีนาคม  2562 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  แก้วขจรเกียรติ 
 

5. ตารางสอบ วันท่ี 10  มีนาคม  2562 
 

         เวลา        วิชาที่สอบ                          ครอบคลุมเนื้อหา 
09.00 – 12.00 น.      คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์   (ม.1 – ม.3) 

     วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์   (ม.1 – ม.3) 
     ภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษไทย  (ม.1 – ม.3) 
     สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา   (ม.1 – ม.3) 
    ภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ   (ม.1 – ม.3) 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 
 

 

( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 



 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2562 
 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายพร้อมท้ัง

ประกาศให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนประเภทอัตราการแข่งขันสูงในการ  
รับนักเรียนประจ าปีการศึกษา  2562 

เพื่อให้การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา  2562  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา  2562  ดังนี้   

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนปกติ 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ประกาศการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ประจ าปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
1. จ านวนนักเรียนที่รับ 
       จ านวนนักเรียนท่ีรับในปีการศึกษา  2562  ท้ังหมด  10  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 392  คน   
โดยแบ่งออกเป็น 
 1.1  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
จ านวน  2  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  72  คน 
 1.2  นักเรียนห้องเรียนปกติ  จ านวน  8  ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  320  คน 
  1.2.1  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ    จ านวน  128  คน 
  1.2.2  นักเรียนท่ัวไป (ในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการ)  จ านวน   160  คน     
  1.2.3  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน  16  คน 

1.2.4  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  จ านวน  16  คน 
           การรับนักเรียนตามข้อ 1.2.3  และ 1.2.4  รับจากนักเรียนในข้อ 1.2.1  และ  1.2.2 
 

2. วิธีการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 ในการรับนักเรียนโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการรับนักเรียนประเภทละรอบเดียว  ดังนี้ 
 2.1 การรับนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  
      โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ  40  ของจ านวน
นักเรียนห้องเรียนปกติท่ีรับในปีการศึกษา  2562  รวมจ านวน  128 คน  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ     
ทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน  5  รายวิชาหลัก คือ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา   
และภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากคะแนนรวม  5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน      
O-NET  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  ดังนี้ 
  1)   คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  70 
  2)   คะแนน O-NET  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  30 
 2.2  การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ) 
       โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการ )       
ร้อยละ  60  ของจ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังหมดในปีการศึกษา 2562  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ 
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      2.2.1  การรับนักเรียนทั่วไป รับได้ท้ังหมดจ านวน  160  คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน 5  รายวิชาหลัก คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา  และ
ภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับ  จากคะแนนรวม  5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน    
O-NET  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน  ดังนี้ 
  1)   คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5  วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  70 
  2)   คะแนน O-NET  คิดคะแนนเป็นร้อยละ  30 
      2.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  รับได้ท้ังหมดจ านวน 16  คน  โดยก าหนดสัดส่วน
นักเรียนดังนี ้
  1)  ความสามารถทางด้านศิลปะ  จ านวน  4  คน 
  2)  ความสามารถทางด้านดนตรี  จ านวน  6  คน 
  3)  ความสามารถทางด้านกีฬา  จ านวน  6  คน 
  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบภาคปฏิบัติ  การสัมภาษณ์  การพิจารณาจากประวัติ
และผลงานหรือรางวัลท่ีได้รับ 
      2.2.3 นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  รับได้ท้ังหมดจ านวน 16  คน โดยการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนก าหนด   คือ 
  1) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
  2) นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน 
  3) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  4) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา  หรือโรงเรียนเครือข่าย 
  6) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  7) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  หากนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ มีจ านวนไม่ครบให้น าจ านวนนักเรียนในข้อ  2.2.2  (นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ)  มาเพิ่มในข้อ 2.2.3 (นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ)  ให้ครบจ านวนตามท่ีประกาศ 
3. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

3.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า        
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

3.2  เป็นโสด 
3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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 
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5. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ 
5.1  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการไม่น้อยกว่า  2 ปี นับถึง

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านดังกล่าว หากกรณีพิเศษให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

5.2  นักเรียนท่ีจบช้ัน ป.6 หรือนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ประกาศแนบท้ายนี้ 

 

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

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

 
7.  ก าหนดการรับนักเรียน 

ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่  21 มกราคม 2562– 27 มีนาคม 2562 
7.1 นักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET) 

รับสมัคร    วันท่ี  23 – 27 มีนาคม 2562    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  30  มีนาคม  2562    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  3  เมษายน  2562     

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  8 เมษายน 2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  7.2 นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลอืกและใช้คะแนน O-NET) 

รับสมัคร    วันท่ี  23 – 27 มีนาคม 2562    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  30  มีนาคม  2562    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  3  เมษายน  2562     

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  8 เมษายน 2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
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7.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
    รับสมัคร   วันท่ี 23 – 24  มีนาคม 2562   

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติ)  วันท่ี 25  มีนาคม  2562    

เวลา 09.00  น.  ณ หอประชุมโรงเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันท่ี 27 มีนาคม  2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  8 เมษายน 2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
7.4 นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ   

รับสมัคร    วันท่ี  23 – 27 มีนาคม 2562    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  30  มีนาคม  2562    
เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  3  เมษายน  2562     

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  8 เมษายน 2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 
การรับนักเรียนเข้าเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4   ห้องเรียนปกต ิ
 

1. จ านวนนักเรียนที่รับ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง  และห้องเรียนปกติ  รับจ านวน 7 ห้อง  รวม
เป็นจ านวนนักเรียนท้ังหมด 316  คน   
2. แผนการเรียน  

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

ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
2. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ในช้ัน ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ ากว่า  3.00 
3. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ในช้ัน ม.1 ,ม.2 และ ม.3  ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ ากว่า  3.00 

รับ  2  ห้อง 
 

2. ศิลป์ – ค านวณ 
    

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  2  ห้อง 
 

3. ศิลป์ – ภาษา 
    

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  2  ห้อง 
 

4. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
   การแปรรูป 

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.1 , 
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

รับ  1  ห้อง 
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3. วิธีการรับนักเรียน 
 ในการรับนักเรียนด าเนินการดังนี ้

3.1 นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเป็นหลักสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน             
และมีศักยภาพเหมาะสมโดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3                   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70  และคะแนนผลการสอบ O-NET ร้อยละ 30  

3.2  การสอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไป   รับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ         
ของโรงเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 70 และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 30 

3.3 การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ 
  การรับนักเรียนประเภทนักเรียนท่ีมีเงื่ อนไขพิเศษ  รับได้ท้ังหมดจ านวน 14 คน โดยการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนก าหนด   คือ 
  1) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
  2) นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน 
  3) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  4) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา  หรือโรงเรียนเครือข่าย 
  6) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  7) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

4.1  ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561  หรือเทียบเท่า 

4.2  เป็นโสด 
4.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4.4  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

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

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

โรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
5.4  ผลคะแนนแบบทดสอบ O-NET ท่ีสถานศึกษารับรอง 
5.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
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6.  ก าหนดการรับนักเรียน 

 ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่  21 มกราคม 2562 – 27 มีนาคม 2562 
 6.1  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 รับสมัคร วันท่ี 15 มกราคม  - 31  มกราคม  2562 
   เวลา 08.30 – 16.30 น.  ท่ีห้องวิชาการของโรงเรียน  
 สอบคัดเลือก วันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2562 

เวลา 08.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันท่ี 21 กุมภาพันธ์  2562 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  มอบตัว   วันท่ี  9  เมษายน 2562    

เวลา  09.00 – 16.30  น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
   6.2  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนอื่น (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET) 

รับสมัคร    วันท่ี 23 – 27 มีนาคม 2562    
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี 31  มีนาคม 2562    
เวลา 09.00 น.   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 

  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  6  เมษายน  2562    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

มอบตัว    วันท่ี  9  เมษายน  2562    
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

6.3 นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ   
    รับสมัคร   วันท่ี 23 – 27 มีนาคม 2562    

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
สอบคัดเลือก   วันท่ี 31  เมษายน  2562    

เวลา 09.00 น.   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันท่ี  6  เมษายน  2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  9 เมษายน  2562    

เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 

การมอบตัว 
 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในวันที่ 8 เมษายน 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในวันที่  
9  เมษายน 2562  โดยนักเรียนท่ีมามอบตัวต้องมีผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยให้การรับรอง ท้ังนี้           
ให้นักเรียนดูป้ายประกาศจัดห้องเรียนแล้วปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. นักเรียน และผู้ปกครองต้องลง ช่ือมารายงานตัวท่ีหน้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา               
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างเวลา  08.00 - 08.30  น. 
 2.  นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามท่ีประกาศ เพื่อรับฟังค าช้ีแจงจากครูรับมอบตัวในห้อง เวลา 09.00  น. 
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 3 .   ผู้ ป กคร อ ง ทุ ก ท่ าน เ ข้ าห อปร ะ ชุ ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เพื่อรับฟังค าช้ีแจงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และรองผู้อ านวยการโรงเรียน  เวลา  09.00  น.  
 4.  ผู้ปกครองพบนักเรียน และครูที่ห้องรับมอบตัวตามประกาศ และลงนามในใบมอบตัวนักเรียน  
เวลา 11.00 น. 
 

การเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ 
 

 นักเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนรับเข้าเรียนใหม่ เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการและ
การปฐมนิเทศของโรงเรียน  เพื่อปรับตัวและปรับพื้นฐานความรู้  อีกท้ังเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ของ
โรงเรียน  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี  1/2562  ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อท าความคุ้นเคย ฝึก
การท างานร่วมกัน ศึกษาระเบียบต่างๆ  ของโรงเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนต่อได้
อย่างเหมาะสม 
 โรงเรียนก าหนดเปิดภาคเรียน 1/2562   วันท่ี  1  พฤษภาคม  2562 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 

 
 
 

(นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2562 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

 

 

1. ช่ือ(ด.ช./ด.ญ.) ..............................................นามสกุล...................................................  
    เชือ้ชาติ..........................สัญชาติ.........................ศาสนา....................เกิดวันที.่..........เดือน..................................พ.ศ. ............................... 
 

2. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที.่........................หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน..........................................ซอย............................................... 
    ถนน......................................ต าบล.........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
   รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

3. ชื่อบิดา.........................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์......................... 
 

   ชื่อมารดา......................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

   ช่ือผู้ปกครอง................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

4. การศึกษา    ก าลังเรียนชั้น ป.6   จบการศึกษาชั้น ป.6    จบการศึกษาเทียบเท่าชั้น ป.6 
   จากโรงเรียน................................................................... ต าบล................................อ าเภอ............................จังหวัด...................................... 
   ประเภทโรงเรียน สังกัด     สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร   อื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................ 
 

5. ผลการเรียน   
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  ในชั้น ป. 4 – ป. 5                           ........................................................ 
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ในชั้น ป. 4 – ป. 5   .........................................................  
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ในชั้น ป. 4 – ป. 5   .........................................................  
 
 

ขอรับรองว่าขอ้มูลน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                   ลงช่ือ.....................................................ผู้สมัคร                 ลงช่ือ........................................................ผู้ปกครอง 
                   (......................................................................) เขียนตัวบรรจง (......................................................................) เขียนตัวบรรจง 

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลักฐำนแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ป.6 
     หรือจบกำรศึกษำ ป.6 
 ใบแสดงผลกำรเรียน 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................................................... 

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้ตรวจสอบหลักฐำน 
      (...............................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................................ผู้ออกเลขประจ ำตัว 
     (................................................................) 
 

 
 

สมัครวันที่.............................................................  

ข้อมูลนักเรียน 

             

เลขบัตรประชาชน 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 



 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     



 
 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ปีการศึกษา 2562 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   

  
 

1. ช่ือ(นาย/น.ส.) ................................................นามสกุล..................................................  
    เชือ้ชาติ..........................สัญชาติ.........................ศาสนา....................เกิดวันที.่..........เดือน..................................พ.ศ. ............................... 
 

2. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที.่........................หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน..........................................ซอย............................................... 
    ถนน......................................ต าบล.........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
   รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

3. ชื่อบิดา.........................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์......................... 
 

   ชื่อมารดา......................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

   ช่ือผู้ปกครอง................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

4. การศึกษา    ก าลังเรียนชั้น ม.3   จบการศึกษาชั้น ม.3    จบการศึกษาเทียบเท่าชั้น ม.3 
   จากโรงเรียน................................................................... ต าบล................................อ าเภอ............................จังหวัด....................................... 
   ประเภทโรงเรียน สังกัด     สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................. 
 

5. ผลการเรียน   
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )          ........................................................ 
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )  .........................................................  
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐาน    ในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )  .........................................................  
 

ขอรับรองว่าขอ้มูลน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                   ลงช่ือ.....................................................ผู้สมัคร                 ลงช่ือ........................................................ผู้ปกครอง 
                   (......................................................................) เขียนตัวบรรจง (......................................................................) เขียนตัวบรรจง 

หลักฐานที่ใช้สมัคร ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลักฐำนแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ม.3 
     หรือจบกำรศึกษำ ม.3 
 ใบแสดงผลกำรเรียน 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................................................... 

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้ตรวจสอบหลักฐำน 
      (...............................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................................ผู้ออกเลขประจ ำตัว 
     (................................................................) 
 

 
 

สมัครวันที่.............................................................  

ข้อมูลนักเรียน 

             

เลขบัตรประชาชน 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 



 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
                 เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
        ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
                                   ห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 

 

 
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

  สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท     
 

 สอบในเขตพื้นที่บริการ          สอบทั่วไป     
 สอบความสามารถพิเศษ ประเภท...............................  มีเง่ือนไขพิเศษ 

 

 

1. ช่ือ (ด.ช.,ด.ญ.).............................................นามสกุล................................................  
    เชือ้ชาติ..........................สัญชาติ.........................ศาสนา....................เกิดวันที.่..........เดือน..................................พ.ศ. ............................... 
 

2. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที.่........................หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน..........................................ซอย............................................... 
    ถนน......................................ต าบล.........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
   รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

3. การศึกษา    ก าลังเรียนชั้น ป.6   จบการศึกษาชั้น ป.6    จบการศึกษาเทียบเท่าชั้น ป.6 
   จากโรงเรียน................................................................... ต าบล................................อ าเภอ............................จังหวัด....................................... 
   ประเภทโรงเรียน สังกัด     สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................... 
 

4. ชื่อบิดา.........................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
   ชื่อมารดา......................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
   ช่ือผู้ปกครอง................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

5. เฉพาะสมัครในเขตพื้นที่บริการ 
    ชื่อเจ้าบ้าน/เจ้าของบ้าน..................................................นามสกุล........................................อาชีพ..................... โทรศัพท.์.......................... 
    เจ้าบา้นมีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น 
    บิดา      มารดา   ปู่   ย่า    ตา     ยาย      อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................. 
    อยูอ่าศัยในเขตพื้นที่บริการ ต ำบล  ..................... จ ำนวน.........ปี..........เดือน (นับถึงวันที่16 พฤษภาคม พ.ศ.2562) 
 
 

ขอรับรองว่าขอ้มูลน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                   ลงช่ือ.....................................................ผู้สมัคร                 ลงช่ือ........................................................ผู้ปกครอง 
                   (......................................................................) เขียนตัวบรรจง (......................................................................) เขียนตัวบรรจง 

หลักฐานที่ใช้สมัคร ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลักฐำนแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ป.6 
     หรือจบกำรศึกษำ ป.6 
 ใบรับรองแสดงควำมสำมำรถพิเศษ 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................................................... 

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้ตรวจสอบหลักฐำน 
      (...............................................................) 
 
ลงชื่อ .............................................................ผู้ออกเลขประจ ำตัว 
     (................................................................) 
 
 

 

สมัครวันที่.............................................................  

ข้อมูลนักเรียน 

             

เลขบัตรประชาชน 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 
 

ตดิรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
  หรือ 2 นิ้ว 

     



                                                                      (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาต่อประเภท 
  สอบในเขตพืน้ที่บริการ 
  สอบทั่วไป 

  สอบความสามารถพิเศษ 

      ประเภท................... 
  มีเงื่อนไขพิเศษ 

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     



 
 

 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 

  สมัครเข้าศึกษาต่อแผนการเรียน (กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดับ)  
 

วิทย์ – คณิต (ห้องเรียนปกติ)  
ศิลป์ – ค ำนวณ    
ศิลป์ – ภำษำ   
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรแปรรูป 

 

 

1. ช่ือ (นาย, น.ส.) ...........................................นามสกุล..................................................  
    เชือ้ชาติ..........................สัญชาติ.........................ศาสนา....................เกิดวันที.่..........เดือน..................................พ.ศ. ............................... 
 

2. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที.่........................หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน..........................................ซอย............................................... 
    ถนน......................................ต าบล.........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด..................................................... 
   รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

3. การศึกษา    ก าลังเรียนชั้น ม.3   จบการศึกษาชั้น ม.3    จบการศึกษาเทียบเท่าชั้น ม. 3    
   จากโรงเรียน................................................................... ต าบล................................อ าเภอ............................จังหวัด...................................... 
   ประเภทโรงเรียน สังกัด     สพฐ.     เอกชน     กรุงเทพมหานคร   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................... 
   ผลการเรียน  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )  .............................................................**   

4. เฉพาะแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )  .........................................................  
   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา    คณิตศาสตร์พื้นฐาน   ในชั้น ม. 1 - ม. 3  (รวม 5 ภาคเรียน )  .........................................................  
 

5. ชื่อบิดา.........................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

   ชื่อมารดา......................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
 

   ชื่อผู้ปกครอง.................................................นามสกุล....................................................อาชีพ.............................. โทรศัพท.์.......................... 
     

ขอรับรองว่าขอ้มูลน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
                   ลงช่ือ.....................................................ผู้สมัคร                 ลงช่ือ........................................................ผู้ปกครอง 
                   (......................................................................) เขียนตัวบรรจง (......................................................................) เขียนตัวบรรจง 

หลักฐานที่ใช้สมัคร ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 หลักฐำนแสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน ม.3 
     หรือจบกำรศึกษำ ม.3 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ......................................................... 

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้ตรวจสอบหลักฐำน 
      (...............................................................) 
 

ลงชื่อ .............................................................ผู้ลงทะเบียน 
     (................................................................) 
 

 
 

สมัครวันที่.............................................................  

ข้อมูลนักเรียน 

             

เลขบัตรประชาชน 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 
 

ตดิรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
  หรือ 2 นิ้ว 

     



(ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต     
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา      
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต   
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา    
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต     
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา      
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต   
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา     
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 (ส่วนของโรงเรียน) 

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต     
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา      
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     
 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

(ส่วนของนักเรียน)                                                                     

บัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
สมัครเข้าศึกษาแผนการเรียน 
(กรอกหมายเลข 1 - 4  ตามล าดบั) 
 วิทย์ - คณิต   
 ศิลป์ - ค านวณ     
 ศิลป ์- ภาษา     
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีฯ     

 

ชื่อ ....................................................นามสกุล ............... .............................. 
                               ลงช่ือผู้สมัคร      .................................................... 
                               ลงช่ือผู้ออกบัตร ................................................... 
                                                                         ............../................../................ 

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 

     

 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 
1

2
   หรือ  2 นิ้ว 
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