
 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จึงมีก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้   

 

๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 
       จ านวนนักเรียนท่ีรับในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ท้ังหมดจ านวน ๘ ห้อง ห้องละ  ๔๔ คน  รวมจ านวน
นักเรียน ๓๕๒ คน 
 ๑.๑  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  และ นักเรียนท่ัวไป  จ านวน  ๓๑๖  คน  
 ๑.๒  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน  ๑๘  คน 
 ๑.๓  นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  จ านวน  ๑๘ คน 
 

๒. วิธีการรับนักเรียน 
 ๒.๑ การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
      โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ  ๔๐  ของจ านวน
นักเรียนห้องเรียนปกติท่ีรับในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ รวมจ านวน  ๑๔๐  คน  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ     
ทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน  ๕  รายวิชาหลัก คือ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา   
และภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากคะแนนรวม  ๕ วิชาหลัก  
 ๒.๒ การรับนักเรียนทั่วไป  
      โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังหมดในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รวมจ านวน  ๑๗๖  คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนจ านวน  ๕  รายวิชา
หลัก คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ  และจะประกาศผลการคัดเลือก
โดยเรียงล าดับจากคะแนนรวม  ๕ วิชาหลัก 
 ๒.๓  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
      โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ  ๕  รับได้ท้ังหมดจ านวน ๑๘  คน  โดยก าหนด
ประเภทความสามารถพิเศษนักเรียนดังนี้ 
  ๑)  ความสามารถทางด้านดนตรีไทย   
  ๒)  ความสามารถทางด้านดนตรีสากล  
  ๓)  ความสามารถทางด้านวงโยธวาทิต 
  ๔)  ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์-นาฏศิลป์ 
  ๕)  ความสามารถทางด้านกีฬา   
 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบภาคปฏิบัติ  การสัมภาษณ์  การพิจารณาจากประวัติและผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้รับ 
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 ๒.๔ นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ   
 โรงเรียนได้ก าหนดการรับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ  ๕  รับได้ท้ังหมดจ านวน ๑๘ คน โดยการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนก าหนด   คือ 
  ๑) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  ๒) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  ๓) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติและผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  ๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น 
  ๕) ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ป.๔  และ  ป.๕  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๓. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

๓.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า        
หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเทียบเท่า 

๓.๒  เป็นโสด 
๓.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๓.๔  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

๔. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
๔.๑  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการไม่น้อยกว่า  ๒ ปี นับถึง

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านดังกล่าว หากกรณีพิเศษให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

๔.๒  นักเรียนท่ีจบช้ัน ป.๖ หรือนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ป.๖ ของโรงเรียนประถมศึกษา
ตามประกาศแนบท้ายนี้ 

 

๕. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  ได้แก่ 
๕.๑  ต าบลบางเสาธง  
๕.๒  ต าบลบางเพรียง 
๕.๓  ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 
๕.๔  ต าบลศีรษะจรเข้น้อย 
๕.๕  ต าบลบางโฉลง 
๕.๖  ต าบลบางปลา 
๕.๗  ต าบลบางพลีใหญ่  
๕.๘  ต าบลเทพารักษ์ 
 

๖. หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
๖.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ท่ีฝ่ายวิชาการของ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.bodinsp.ac.th 
๖.๒  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๖.๓  ปพ. ๑  หรือใบรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา ๑ ชุด 
๖.๔  รูปถ่ายขนาด ๑.๕  นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
๖.๕  เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ  กรณีสมัครความสามารถพิเศษ 
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๗.  ก าหนดการรับนักเรียน 
ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔– ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๗.๑ นักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ (สอบคัดเลือก) 

รับสมัคร    วันท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน ๑๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  ๗.๒ นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก) 

รับสมัคร    วันท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน  ๑๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  ๗.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
    รับสมัคร   วันท่ี  ๒๔ – ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔    

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ   ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
  สอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติ)  วันท่ี ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔    

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียน 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันท่ี ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔    

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 ๗.๔ นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ   

รับสมัคร    วันท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน ๑๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
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การมอบตัว 
มอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ในวันท่ี  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  โดยนักเรียนท่ีมามอบตัวต้องมี

ผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยให้การรับรอง ท้ังนี้ให้นักเรียนดูป้ายประกาศจัดห้องเรียนแล้วปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. นักเรียน และผู้ปกครองต้องลง ช่ือมารายงานตัวท่ีหน้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา              
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่าง ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

๒.  นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามท่ีประกาศ เพื่อรับฟังค าช้ีแจงจากครูรับมอบตัวในห้อง เวลา ๐๙.๐๐น. 
๓.  ผู้ปกครองทุกท่านเข้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เพื่อรับฟังค า

ช้ีแจงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้อ านวยการ โรงเรียน และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เวลา ๐๙.๐๐น.  

๔.  ผู้ปกครองพบนักเรียน และครูที่ห้องรับมอบตัวตามประกาศ และลงนามในใบมอบตัวนักเรียน 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

การเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ 
นักเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนรับเข้าเรียนใหม่ เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการและ

การปฐมนิเทศของโรงเรียน  เพื่อปรับตัวและปรับพื้นฐานความรู้  อีกท้ังเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ของ
โรงเรียน  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๔   ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อท าความคุ้นเคย 
ฝึกการท างานร่วมกัน ศึกษาระเบียบต่างๆ  ของโรงเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน
ต่อได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๔   วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

(นายชลินทร์  ศิลปสมศักด์ิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 



 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จึงมีก าหนดการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้   
๑. จ านวนนักเรียนที่รับ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ประกาศรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ห้องเรียนปกติ  รับจ านวน ๖ ห้อง ห้องละ  ๔๔ คน  รวมเป็นจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๒๖๔  คน   
๒. แผนการเรียน  

แผนการเรียน คุณสมบัติ ห้อง/คน 
๑.วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      ๑. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.๑  

ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
๒. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ในช้ัน ม.๑  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
๓. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ในช้ัน ม.๑  ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑ ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

รับ  ๒  ห้อง 
 

๒. ศิลป์ – ค านวณ – คอมพิวเตอร์ 
    

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน ม.๑  
ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 

รับ  ๒  ห้อง 
 

๓. ศิลป์ – ภาษา 
    

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.๑  
ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 

รับ  ๑  ห้อง 
 

๔. ท่ัวไป ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ัน  ม.๑  
ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนท่ี ๑  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 

รับ  ๑  ห้อง 
 

๓. วิธีการรับนักเรียน 
 ในการรับนักเรียนด าเนินการดังนี ้

๓.๑ นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดีเป็นหลักสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน             
และมีศักยภาพเหมาะสมโดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓                   

๓.๒  การสอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไป   รับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ         
ของโรงเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
๔.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 

๔.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี  ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 

๔.๒  เป็นโสด 
๔.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
๔.๔  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
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๕.  หลักฐานของนักเรียนที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
๕.๑  ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ท่ีฝ่ายวิชาการ                

ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  หรือดาวน์โหลดได้ท่ี www.bodinsp.ac.th 
๕.๒  ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร  พร้อมส าเนา ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
๕.๓  หลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  (ปพ.๑)  หรือเทียบเท่า  หรือใบรับรองจาก

โรงเรียนว่าก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
๕.๔  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓  รูป 

๖.  ก าหนดการรับนักเรียน 
 ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔– ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔      

 ๖.๑  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 รับสมัคร วันท่ี ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ท่ีห้องวิชาการของโรงเรียน  
 สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันท่ี ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว   วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 ๖.๒  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จากโรงเรียนอื่น (สอบคัดเลอืก) 

รับสมัคร    วันท่ี  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔    
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 

  สอบคัดเลือก   วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน ๑๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์) 

          โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
มอบตัว    วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ 
 

การมอบตัว 
 มอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  โดยนักเรียนท่ีมามอบตัวต้องมี
ผู้ปกครองท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยให้การรับรอง ท้ังนี้    ให้นักเรียนดูป้ายประกาศจัดห้องเรียนแล้วปฏิบัติตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ๑. นักเรียน และผู้ปกครองต้องลง ช่ือมารายงานตัวท่ีหน้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา               
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่าง ๐๘.๐๐- ๐๘.๓๐น. 
 ๒.  นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามท่ีประกาศ เพื่อรับฟังค าช้ีแจงจากครูรับมอบตัวในห้อง เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๓.  ผู้ปกครองทุกท่านเข้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เพื่อรับฟังค า
ช้ีแจงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้อ านวยการ โรงเรียน และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เวลา  ๐๙.๐๐น.  
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๔.  ผู้ปกครองพบนักเรียน และครูที่ห้องรับมอบตัวตามประกาศ และลงนามในใบมอบตัวนักเรียน 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

การเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ 
นักเรียนทุกคนท่ีโรงเรียนรับเข้าเรียนใหม่ เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการและ

การปฐมนิเทศของโรงเรียน  เพื่อปรับตัวและปรับพื้นฐานความรู้  อีกท้ังเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ของ
โรงเรียน  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๔   ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อท าความคุ้นเคย 
ฝึกการท างานร่วมกัน ศึกษาระเบียบต่างๆ  ของโรงเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน
ต่อได้อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนก าหนดเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔   วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

(นายชลินทร์  ศิลปสมศักด์ิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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