
 
ประกาศโรงเรียนสิงห�บุรี 

เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป#ท่ี 4 โรงเรียนสิงห�บุรี 
ป#การศึกษา 2560 

------------------------------------------------------------------------ 
 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป%การศึกษา 2560 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียนสิงห.บุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
จึงกําหนดรายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข1าศึกษาต2อชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 4 ป%การศึกษา 2560 
เป5นประเภทต2างๆ ดังน้ี  

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
  1.1 กําลังศึกษาอยู2ในชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 3 ป%การศึกษา 2559 หรือหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ป%ท่ี 3  หรือเทียบเท2า    
  1.2 มีสัญชาติไทย 
  1.3 เป5นโสด  
  1.4 ไม2เป5นผู1ติดสารเสพติดหรือเก่ียวข1องกับสารเสพติดทุกชนิด ไม2เป5นโรคติดต2อหรือ โรคร1ายแรง 
ซ่ึงเป5นอุปสรรคต2อการศึกษา 
  1.5 มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

2. ประเภทการรับสมัคร 
          ก. ห/องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิงห.บุรี เปCดห1องเรียนพิเศษ 3 โครงการ 
  1. โครงการห/องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและส่ิงแวดล/อม (สสวท.1)   
 จํานวน 1  ห1อง  30  คน  
  2. โครงการห/องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� เทคโนโลยีและส่ิงแวดล/อม (สสวท.2)  
 จํานวน 1  ห1อง  40  คน  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
  1) มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 ดังนี้  
   2.1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร.พ้ืนฐาน ไม2ต่ํากว2า 3.00 
   2.2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร.พ้ืนฐาน ไม2ต่ํากว2า 3.00 
   2.3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม2ต่ํากว2า 2.75 
   2.4) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม2ต่ํากว2า 2.75 
  2) จัดการเรียนการสอนแบบเข1ม ตามหลักสูตร สสวท. และเน1นการทําโครงงาน 
  3) นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 9,090 บาท ต2อป%
การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้เป5นไปด1วยความสมัครใจ 
  การสอบคัดเลือก 
  ใช1แบบทดสอบของ สสวท. สอบวิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. และแบบทดสอบของโรงเรียน
สิงห.บุรีสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
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3. โครงการห/องเรียนนิติ-รัฐศาสตร�  จํานวน 1 ห1อง  40  คน  
  คุณสมบัติเฉพาะ 
  1) มีความสนใจในเรื่อง ในสาขาวิชาชีพนิติศาสตร. รัฐศาสตร.  
  2) นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน  9,090  บาท ต2อป%
การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้เป5นไปด1วยความสมัครใจ 

 การสอบคัดเลือก 
  ใช1แบบทดสอบของโรงเรียน สอบวิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ 
  กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว ประชุมผู/ปกครอง 
ห/องเรียนพิเศษ  

    รับสมัคร  วันท่ี  20 -24  กุมภาพันธ.  2560  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
    สอบคัดเลือก วันท่ี  5  มีนาคม 2560   เวลา 09.00 น. เป5นต1นไป 
   ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  10  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   

  มอบตัว  วันท่ี  12  มีนาคม  2560   เวลา 09.00 น. - 16.30 น.   
  ประชุมผู1ปกครองนักเรียนท่ีสอบได1ทุกท2าน กับฝLายบริหารของโรงเรียนเพ่ือรับฟNงการชี้แจงการ 
มอบตัว ในวันท่ี  12  มีนาคม  2560 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ ห1องประชุม หอมหวล-พรทวีทัศน.   
          ข.  ห/องเรียนปกติ กําหนดการรับห/องเรียนละ 40 คน จํานวน  9 ห/องเรียน จํานวน 360 คน นักเรียน
และผู1ปกครองสนใจพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 2,090 บาท ต2อป%การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ท้ังนี้เป5นไปด1วย
ความสมัครใจ 
  คุณสมบัติเฉพาะ 
   ประเภทของผู1สมัครเรียน ในสัดส2วนนักเรียนโรงเรียนเดิม : นักเรียนท่ัวไป  80:20 
  1. ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ผู1สมัครต1องเป5นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 
โรงเรียนสิงห.บุรี (โรงเรียนเดิม) ป%การศึกษา 2559  ใช1สิทธิ์ ยื่นใบสมัครเข1าศึกษาต2อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 4   
ป%การศึกษา 2560  ณ  โรงเรียนสิงห.บุรีผ 2านการแนะแนวจากครูท่ีปรึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
(ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม2ตํ่ากว2า 2.00 และมีความ
ประพฤติดี โดยผ2านการพิจารณาจากอนุกรรมการกลั่นกรองพฤติกรรมนักเรียนและอนุกรรมการวิชาการของโรงเรียน  
  รับสมัคร ผ2านครูท่ีปรึกษา  ณ ห1องวิชาการ   วันท่ี 24 - 30  มกราคม  2560   

 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการเรียน  วันท่ี  31  มกราคม  2560  
 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความประพฤตินักเรียน    วันท่ี  6 - 10  กุมภาพันธ.  2560  
 ประกาศผลผู1มีสิทธิ์เรียนต2อ    วันท่ี  15  กุมภาพันธ.  2560 
 รายงานตัวผู1มีสิทธิ์เรียนต2อ/ประชุมชี้แจงผู1ปกครอง  วันท่ี  20  กุมภาพันธ.  2560             
 สอบคัดเลือกแผนการเรียน       วันท่ี  2  เมษายน  2560 
 รายงานตัว         วันท่ี  4  เมษายน  2560 
 ประกาศผลคัดเลือกแผนการเรียน       วันท่ี  6  เมษายน  2560         
 มอบตัว          วันท่ี  20  เมษายน  2560            

 การตัดสินผลใช1ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน และผ2านการพิจารณากลั่นกรองความประพฤติ การจัด
แผนการเรียนใช1ผลการสอบแล1วเลือกแผนการเรียน เรียงตามลําดับผลการสอบและความต1องการของนักเรียน 
การเลือกลําดับให1รวมกับนักเรียนท่ัวไป  
       2. ประเภทนักเรียนท่ัวไป ผู1สมัครต1องเป5นนักเรียนท่ีกําลังศึกษา/จบชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 3 
ท่ัวไป ใช1สิทธิ์ยื่นใบสมัครเข1าศึกษาต2อ ใช1คะแนนผลการสอบและคะแนน O-NET  รวม  5 กลุ2มสาระการเรียนรู1 
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เป5นเกณฑ.ในการตัดสินโดยแนบผลคะแนน O-NET รายบุคคล การตัดสินผลใช1คะแนนสอบและคะแนน O-NET 
สัดส2วน 80:20 จากคะแนนสูงไปหาตํ่าสุดและคัดเลือกผู1มีคะแนนสูงเรียงตามลําดับ ตามประเภทของผู1สมัครและ 
นําผลมาจัดแผนการเรียน รวมกับประเภทในข1อ 1.  

3) นักเรียนความสามารถพิเศษ ผ@านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ห/องละ 
2 คน รวม 18 คน  
 นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 3 ท่ีประสงค.จะเรียนท่ีโรงเรียนสิงห.บุรี ใช1วิธีการรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษ (ด1านวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลปY) โดยผ2านเกณฑ.การทดสอบความสามารถพิเศษ 

4) นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ผ@านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 3 ป%การศึกษา 2559 ท่ีประสงค.จะเรียนท่ีโรงเรียนสิงห.บุรี  
  4.1 นักเรียนท่ีได1คะแนนสอบเท2ากันในลําดับสุดท1าย 
  4.2 นักเรียนท่ีเป5นบุตรผู1เสียสละเพ่ือชาติ หรือผู1ประสบภัยพิบัติท่ีต1องได1รับการสงเคราะห.ดูแล 
เป5นพิเศษ (พร1อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 
  4.3 นักเรียนท่ีเป5นบุตรข1าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสิงห.บุรี 
 กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก 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  2  เมษายน  2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
  (นักเรียนห1องปกติ ,นักเรียนความสามารถพิเศษสอบเพ่ือจัดลําดับคะแนน)            
นักเรียนความสามารถพิเศษ ประกาศผล และรายงานตัว 
  วันท่ี  31  มีนาคม  2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
นักเรียนห1องปกติ ประกาศผลและรายงานตัว 
  วันท่ี  6  เมษายน  2560    เวลา 08.30 น. - 16.30 น.   
 มอบตัว  วันท่ี  20  เมษายน  2560  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
3. การสอบคัดเลือกและเง่ือนไขการจัดเข/าแผนการเรียนรู/ 

 นักเรียนห1องปกติ ทุกประเภทต1องผ2านการสอบเลือกแผนการเรียน  
 3.1 โดยใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรี สอบวิชาคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. ภาษาไทย สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  รวมกันสัดส2วน 80%   
 3.2 ใช1คะแนนผลการสอบและคะแนน O-NET รวม  5 กลุ2มสาระการเรียนรู1 (ผลคะแนน O-NET 

รายบุคคล) สัดส2วน 20% 
 3.3 ใช1ผลคะแนนผลรวม ข1อ 3.1, 3.2 แล1วเรียงลําดับ 
 3.4 การจัดเข1าแผนการเรียนรู1 โดยเรียงลําดับจากคนท่ีมีคะแนนรวมสูงจะเป5นผู1เลือกแผนการเรียน

ก2อน หากมีคะแนนรวมเท2ากันให1เรียงลําดับคะแนนวิชา วิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. และภาษาอังกฤษ ตามลําดับ กรณี
นักเรียนประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม หากนักเรียนไม2เข1าสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกแผนการเรียนตามท่ีระบุไว1
ในใบสมัคร ท้ังนี้จะพิจารณาให1เลือกแผนการเรียนตามลําดับในประกาศผู1มีสิทธิ์เรียนต2อประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม 

 
 



 

 

� 

          แผนการเรียนและจํานวนท่ีรับจําแนกตามกลุ@มสาระการเรียนรู/  
กลุ@มสาระการเรียนรู/ จํานวนห/อง จํานวนนักเรียนท่ีรับได/ 

คณิต-วิทย.-ภาษาอังกฤษ (ห1องปกติ) 4 ห1อง 160 คน 
ภาษา-สังคม-ภาษาจีน 1 ห1อง 40 คน 
ภาษา-สังคม-ภาษาญ่ีปุLน 1 ห1อง 40 คน 
ภาษา-อังกฤษ (IEP) 1 ห1อง 40 คน 
ภาษา-สังคม 1 ห1อง 40 คน 
ภาษา-คณิต 1 ห1อง 40 คน 

รวม 9 ห/อง 360 คน 

4. เง่ือนไขการสมัคร     
    นักเรียนต1องมาย่ืนใบสมัครพร1อมหลักฐาน ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
5. หลักฐานการสมัคร 

    5.1 นักเรียนโรงเรียนเดิม 
  ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห.บุรีกําหนด และยื่นใบสมัครตามเอกสารกําหนด ณ ห1องวิชาการ 
    5.2 นักเรียนท่ัวไป/นักเรียนความสามารถพิเศษและเง่ือนไขพิเศษ 
  1. ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห.บุรีกําหนด  รับได1 ณ วันท่ีสมัคร หรือดาวน.โหลดได1ท่ี website : 
www.sing.ac.th   
  2.  ใบปพ 1 (ระดับมัธยมศึกษา) ซ่ึงแสดงผลการเรียนในระดับชั้นชั้น มัธยมศึกษาป % ท่ี1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาป%ท่ี 2  และมีค2าเฉลี่ยในรายวิชาท่ีบังคับ ตามคุณสมบัติเฉพาะ พร1อมถ2ายเอกสาร (ขนาด A4) และ
รับรองสําเนาถูกต1อง  1  ฉบับ (เฉพาะ ห1องโครงการฯ) 
  3. ใบแสดงผล การสอบ O-NET รายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต1น พร1อมถ2ายเอกสาร (ขนาด 
A4) และรับรองสําเนาถูกต1อง  1  ฉบับ (เฉพาะห1องเรียนปกติ ) 
  4. รูปถ2าย ขนาด  1 นิ้ว จํานวน 3 รูป  ถ2ายไม2เกิน  6 เดือน หน1าตรงไม2สวมหมวก ใส2ชุดนักเรียน 
ไม2ใส2แว2นตาดํา และเป5นรูปถ2ายในคราวเดียวกัน  
  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 

 


