ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EBE) โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร
ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้พิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเป็ นโรงเรี ยนในโครงการศึ กษาวิ จัย ห้อ งเรีย นวิ ทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ของสสวท. โดย
กาหนดให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้ไปสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โรงเรี ย นได้ ก าหนด
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EBE = English Billingual Education)
จานวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คน ดังรายละเอียดในการกาหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกดังนี้
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ากว่า 3.50
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ากว่า 3.50
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 ,ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ากว่า 3.50
1.3 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน ตาม
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
1.3.2 การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป
1.3.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3.4 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
1.4 เป็นโสด
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.6 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
1.7 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. หลักฐานของนักเรียนที่ต้องนามาในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ รับได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

-22.2
2.3
2.4
2.5

ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร พร้อมสาเนา 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ปพ. 1 หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
ใบรับรองผลการเรียนที่มีผลรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ไม่ต่ากว่า 3.50
3. ระเบียบการรับสมัคร
3.1 รับใบสมัครที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 10 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.bodinsp.ac.th
3.2 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง ในวันที่มาสมัครวันที่ 20 -24 กุมภาพันธ์ 2559
3.3 เข้าสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2559
3.4 ประกาศผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559
3.5 รายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2559
3.6 มอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2559
4. กาหนดการรับนักเรียน
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ แก้วขจรเกียรติ
สอบคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ แก้วขจรเกียรติ
ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ แก้วขจรเกียรติ
รายงานตัว
วันที่ 13 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ แก้วขจรเกียรติ
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ แก้วขจรเกียรติ
5. ตารางสอบ วันที่ 6 มีนาคม 2559
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์
10.10 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์
11.10 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ

ครอบคลุมเนื้อหา
สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ (ม.1 – ม.3)
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ม.1 – ม.3)
สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (ม.1 – ม.3)

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

( นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

