
 
ประกาศโรงเรียนสิงห�บุรี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 1 โรงเรียนสิงห�บุรี 
ป#การศึกษา 2560 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป%การศึกษา 2560 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียนสิงห.บุรี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จึงกําหนดรายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข1าศึกษาต2อชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 1 ป%การศึกษา 2560 
เป5นประเภทต2างๆ ดังน้ี  

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
  1.1 กําลังศึกษาอยู2ในชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ป%การศึกษา 2559 หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ป%ท่ี 6  หรือเทียบเท2า  
  1.2 มีสัญชาติไทย 
  1.3 เป5นโสด 
  1.4 ไม2เป5นผู1ติดสารเสพติดหรือเก่ียวข1องกับสารเสพติดทุกชนิด ไม2เป5นโรคติดต2อหรือโรคร1ายแรง 
ซ่ึงเป5นอุปสรรคต2อการศึกษา 
  1.5 มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

2. ประเภทการรับสมัคร 
          ก. ห.องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิงห.บุรี เปDดห1องเรียนพิเศษ 2 โครงการ คือ 
  1. โครงการ Mini English Program (MEP) จํานวน 1 ห.อง จํานวน   30   คน  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
  1.1 มีความสนใจ มีความถนัดภาษาอังกฤษเป5นพิเศษ 
  1.2 นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 31,090 บาท ต2อป%
การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้ตามความสมัครใจ 
  การสอบคัดเลือก 
  ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรี สอบวิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. ภาษาอังกฤษ   
  2. โครงการสสวท จํานวน 2 ห.อง สสวท.1 จํานวน 36 คน และสสวท.2 รับ 40 คน รวม 76 คน 
  คุณสมบัติเฉพาะ 
  2.1 มีความสนใจและมีความถนัดทางคณิตศาสตร. และวิทยาศาสตร.เป5นพิเศษ 
  2.2 นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 9,090 บาทต2อป%
การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้ตามความสมัครใจ 
  การสอบคัดเลือก 
  ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรีสอบ วิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. และวิชาภาษาอังกฤษ 
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  กําหนดวันรับสมัคร  สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว ประชุมผู.ปกครอง 
ห.องเรียนพิเศษ 

    รับสมัคร  วันท่ี 20 -24  กุมภาพันธ.   2560  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
    สอบคัดเลือก วันท่ี  4   มีนาคม   2560   เวลา 09.00 น. - 16.30 น. 

  ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   
  มอบตัว           วันท่ี 12  มีนาคม  2560   เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   
 ประชุมผู1ปกครองนักเรียนท่ีสอบได1ทุกท2าน กับฝHายบริหารของโรงเรียนเพ่ือรับฟJงการชี้แจงการมอบตัว 
ในวันท่ี  12  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห1องประชุม หอมหวล-พรทวีทัศน.   
 ข. ห.องเรียนปกติ  รับนักเรียนห.องละ 45 คน จํานวน  9 ห.องเรียน  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
  1) นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
  นักเรียนต1องมีชื่อในทะเบียนบ1าน ในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีกําหนดได1แก2 ตําบลบางมัญ ตําบลโพกรวม  
ตําบลมMวงหมูM ตําบลต.นโพธิ์ ตําบลบางพุทรา และตําบลบางกระบือ กรณีนักเรียนมีปJญหาเก่ียวกับคุณสมบัติ
ดังกล2าวข1างต1น แต2มีหลักฐานเชื่อถือได1ว2ามีถ่ินฐานอยู2ในเขตพ้ืนท่ีบริการจริง  ให1มีสิทธิเสมอกับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบโดยมีผู1รับรอง กรณีมีปJญหาเก่ียวกับคุณสมบัติอ่ืนให1อยู2ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนโรงเรียน
ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ตามอัตราส2วนและจํานวนท่ีกําหนด 
  2) นักเรียนท่ัวไป 
  นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ท่ัวไป ท่ีประสงค.จะเรียนท่ีโรงเรียนสิงห.บุรี 
ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ตามอัตราส2วนและจํานวนท่ีกําหนด 
  กําหนดสัดสMวน 40 : 60  
  2.1 รับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ร1อยละ 40 ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET สัดส2วน 
80:20 หากไม2ได1รับคัดเลือกจะนําคะแนนท่ีสอบได1ไปรวมเรียงจัดลําดับกับนักเรียนท่ัวไปอีกหนึ่งครั้ง 
  2.2 รับนักเรียนท่ัวไป ร1อยละ 60  ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET สัดส2วน 80:20 
  2.3 นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน  2,090 บาทต2อ 
ป%การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้ตามความสมัครใจ 
  3) นักเรียนความสามารถพิเศษ ผMานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ห.องละ 2 คน รวม 18 คน  
  นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ท่ีประสงค.จะเรียนท่ีโรงเรียนสิงห.บุรี ใช1วิธีการ
รับนักเรียนความสามารถพิเศษ (ด1านวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลปR)  โดยผ2านเกณฑ.การทดสอบความสามารถพิเศษ 
  4) นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ผMานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป%ท่ี 6 ป%การศึกษา 2559 ท่ีประสงค.จะเรียนท่ีโรงเรียน
สิงห.บุรี  
  4.1 นักเรียนท่ีได1คะแนนสอบเท2ากันในลําดับสุดท1าย 
  4.2 นักเรียนท่ีเป5นบุตรผู1เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู1ประสบภัยพิบัติท่ีต1องได1รับการสงเคราะห.ดูแลเป5น
พิเศษ (พร1อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 
  4.3 นักเรียนท่ีเป5นบุตรข1าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสิงห.บุรี 
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 กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว  
รับสมัคร  วันท่ี 27 - 28 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
  (นักเรียนความสามารถพิเศษ)   
  วันท่ี 27 - 30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
  (นักเรียนห1องปกติ)    
สอบคัดเลือก วันท่ี  30 มีนาคม 2560   เวลา 08.30 น. เป5นต1นไป   
  (นักเรียนความสามารถพิเศษ)            
  วันท่ี  1  เมษายน 2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
  (นักเรียนห1องปกติ ,นักเรียนความสามารถพิเศษสอบเพ่ือจัดลําดับคะแนน)            
ประกาศผล และรายงานตัว  วันท่ี 31  มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
                           (นักเรียนความสามารถพิเศษ)            
  วันท่ี  5  เมษายน 2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
       (นักเรียนห1องปกติ)            

 มอบตัว  วันท่ี  19 เมษายน  2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
 3. การสอบคัดเลือก 
  3.1 ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรี สอบวิชาคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒธรรม และภาษาอังกฤษ  ตามสัดส2วน 80% 
  3.2 ผลการสอบ O-NET ตามสัดส2วน 20% 
  3.3 ใช1คะแนนผลรวม ข1อ 3.1, 3.2 แล1วเรียงลําดับ 
 4. เง่ือนไขการสมัคร     

 นักเรียนต1องมาย่ืนใบสมัครพร1อมหลักฐาน ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
 5. หลักฐานการสมัคร 
  5.1 ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห.บุรีกําหนด รับได1 ณ วันท่ีสมัคร หรือดาวน.โหลดใบสมัครได1ท่ี 
website : www.sing.ac.th 
  5.2 รูปถ2าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถ2ายไม2เกิน  6 เดือน หน1าตรงไม2สวมหมวก ใส2ชุดนักเรียน 
ไม2ใส2แว2นตาดํา และเป5นรูปถ2ายในคราวเดียวกัน  
  5.3 สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET รายบุคคลของผู1สมัคร 
  5.4 สําเนาทะเบียนบ1านฉบับเจ1าบ1าน ซ่ึงเป5นบ1านท่ีนักเรียนอยู2อาศัย พร1อมถ2ายสําเนาเอกสาร 
(ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต1อง 1 ฉบับ (เฉพาะห1องเรียนปกติ) 
              5.5 ติดต2อขอรับระเบียบการรับสมัครได1ท่ีห1องประชาสัมพันธ. อาคาร 4   โรงเรียนสิงห..บุรี และ
สามารถศึกษาดาวน. โหลดข1อ มูลรายละเ อียดการรับนัก เรี ยน เ พ่ิม เ ติมได1 ท่ี  website : www.sing.ac.th 
โทร. 036-507161, 036-507173, 081-7053907, 087-2073343, 091-4092055 ต้ังแต2 วันท่ี  2  กุมพาพันธ.  
2560  เป5นต1นไป และไปสมัครตามวันและเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ.  พ.ศ.2560  
 
 
                                                             

               (นายปราโมทย.   เจริญสลุง) 
                                   ผู1อํานวยการโรงเรียนสิงห.บุรี 


