ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายพร้อมทั้ง
ประกาศให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนประเภทอัตราการแข่งขันสูง ในการ
รับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2557
เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงกาหนดแนวปฏิบัติ การรับนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. จานวนนักเรียนที่รับ
จานวนนักเรียนที่รับในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 12 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 480 คน
โดยแบ่งออกเป็น
1.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
จานวน 5 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 196 คน
1.2 นักเรียนห้องเรียนปกติ จานวน 7 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 284 คน
1.2.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 118 คน
1.2.2 นักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ) จานวน 118 คน
1.2.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จานวน 28 คน
1.2.4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน 20 คน
การรับนักเรียนตามข้อ 1.2.3 และ 1.2.4 รับจากนักเรียนในข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
2. วิธีการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ
ในการรับนักเรียนโรงเรียนได้กาหนดให้มีการรับนักเรียนประเภทละรอบเดียว ดังนี้
2.1 การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรี ย นได้กาหนดการรั บ นั กเรียนห้ อ งเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 50 ของจานวน
นักเรียนห้องเรียนปกติที่รับในปีการศึกษา 2557 รวมจานวน 118 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียนจานวน 5 รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลาดับจากคะแนนรวม 5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน
O-NET ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้

-21) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80
2) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20
2.2 การรับนักเรียนทั่วไป ห้องเรียนปกติ (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรี ย นได้ ก าหนดการั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไป (นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารและนอกเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร
ร้ อยละ 50 ของจ านวนนั ก เรี ย นที่รั บ ทั้ง หมดในปี การศึก ษา 2557 รวมจานวน 146 คน ซึ่ง แบ่ งออกเป็ น
2 ประเภท คือ
2.2.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ รับได้ทั้งหมดจานวน 118 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียนจานวน 5 รายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ และจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลาดับ จากคะแนนรวม 5 วิชาหลัก รวมกับคะแนน
O-NET ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้
1) คะแนนสอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา คิดคะแนน
เป็นร้อยละ 90
2) คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 10
2.2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับได้ทั้งหมดจานวน 28 คน โดยกาหนดสัดส่วนนักเรียนดังนี้
1) ความสามารถทางด้านดนตรีไทย จานวน 5 คน
2) ความสามารถทางด้านดนตรีสากล จานวน 8 คน
3) ความสามารถทางด้านกีฬา จานวน 5 คน
4) ความสามารถทางด้านกรีฑา จานวน 5 คน
5) ความสามารถทางด้านศิลปะ จานวน 5 คน
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบความรู้ 5 วิชาหลัก และสอบภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์
การพิจารณาจากประวัติและผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ
2.3 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
การั บ นั กเรี ย นประเภทนั กเรีย นที่มี เงื่ อนไขพิ เศษ รับ ได้ ทั้ง หมดจานวน 20 คน โดยการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียนกาหนด คือ
1) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
2) นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
5) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
6) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
หากนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ มีจานวนไม่ครบให้นาจานวนนักเรียนในข้อ 2.2.2 (นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ) มาเพิ่มในข้อ 2.3 (นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ) ให้ครบจานวนตามที่ประกาศ

-33. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
3.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
3.2 เป็นโสด
3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.4 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้แก่
4.1 ตาบลบางเสาธง
4.2 ตาบลบางเพรียง
4.3 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
4.4 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
4.5 ตาบลบางโฉลง
4.6 ตาบลบางปลา
4.7 ตาบลบางพลีใหญ่
4.8 ตาบลเทพารักษ์
4.9 ตาบลสาโรง
5. คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยมีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านดังกล่าว หากกรณีพิเศษให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
5.2 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 หรือนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ประกาศแนบท้ายนี้
6. หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ที่ฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
6.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมสาเนา 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6.3 ปพ. 1 หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
6.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
6.5 เอกสารรับรองความสามารถพิเศษ กรณีสมัครความสามารถพิเศษ

-47. กาหนดการรับนักเรียน
ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่ 1 – 24 มีนาคม 2557
7.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ถ้านักเรียนมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์)
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
7.2 นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ
สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
7.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ
สอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 22 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
7.4 การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ

-5ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
1. จานวนนักเรียนที่รับ
โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) สมุ ท รปราการ ประกาศรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง จานวนนักเรียน 40 คน และห้องเรียนปกติ
11 ห้อง จานวนนักเรียน 440 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน
2. แผนการเรียน
แผนการเรียน
คุณสมบัติ
ห้อง/คน
1.วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1
รับ 5 ห้อง
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 3.00
2.คณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ,
รับ 2 ห้อง
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.50
3.คอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ,
รับ 2 ห้อง
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.50
4.ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ,
รับ 2 ห้อง
ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.50
3. วิธีการรับนักเรียน
ในการรับนักเรียนดาเนินการดังนี้
3.1 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สมุ ทรปราการ โรงเรี ย นคั ด เลื อกนั ก เรี ย นที่ มีค วามประพฤติดี เป็ น หลั กสอดคล้ อ งกั บปรั ช ญาของโรงเรี ย น
และมี ศั ก ยภาพเหมาะสมโดยพิ จ ารณาจากคะแนนเฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก รายวิ ช าในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 -3
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และคะแนนผลการสอบ O-NET ร้อยละ 20
3.2 การสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป รับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ของโรงเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยคิดเป็นสัดส่วนคะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 และคะแนนสอบ O-NET ร้อยละ 20

-64. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
4.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
4.2 เป็นโสด
4.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.4 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
5. หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
5.1 ใบสมัครของนักเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมสาเนา 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจาก
โรงเรียนว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
6. กาหนดการรับนักเรียน
ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน วันที่ 1 -24 มีนาคม 2557
6.1 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
รับสมัคร
วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องวิชาการของโรงเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2557
เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
รายงานตัว
วันที่ 6 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
6.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น
รับสมัคร
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องวิชาการของโรงเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
ประกาศผลสอบ วันที่ 3 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
รายงานตัว
วันที่ 7 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2

-7มอบตัว

วันที่ 10 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2
การมอบตัว

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่
10 เมษายน 2557 โดยนั กเรี ย นที่มามอบตัว ต้องมีผู้ ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยให้ การรับรอง ทั้งนี้
ให้นักเรียนดูป้ายประกาศจัดห้องเรียนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นั ก เรี ย น และผู้ ป กครองต้ อ งลงชื่ อ มารายงานตั ว ที่ ห น้ า หอประชุ ม โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างเวลา 08.00 - 08.30 น.
2. นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตามที่ประกาศ เพื่อรับฟังคาชี้แจงจากอาจารย์ที่รับมอบตัวในห้อง
เวลา 09.00 น.
3. ผู้ปกครองทุกท่านเข้าหอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เพื่อรับฟังคา
ชี้ แ จงคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สมาคมผู้ ป กครองและครู ผู้ อ านวยการ โรงเรี ย น และ
รองผู้อานวยการโรงเรียน เวลา 09.00 น.
4. ผู้ปกครองพบนักเรียน และครูที่ห้องรับมอบตัวตามประกาศ และลงนามในใบมอบตัวนักเรียน
เวลา 11.00 น.
การเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ
นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนใหม่ เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะต้องเข้าค่ายกิจกรรมวิชาการและ
การปฐมนิ เทศของโรงเรีย น เพื่อปรับ ตัว และปรับพื้นฐานความรู้ อีกทั้งเรียนรู้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้อย่างเหมาะสม เพื่อทาความคุ้นเคย ฝึก
การทางานร่วมกัน ศึกษาระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนต่อได้
อย่างเหมาะสม
โรงเรียนกาหนดเปิดภาคเรียน 1/2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

