ประกาศโรงเรียนสิงหบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป#ที่ 1 โรงเรียนสิงหบุรี
ป#การศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------------------ตามประกาศสํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และประกาศสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ป%การศึกษา 2561
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียนสิงห.บุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึง
กําหนดรายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกนักเรียนเข1าศึกษาต2อชั้นมัธยมศึกษาป%ที่ 1 ป%การศึกษา 2561 เป4น
ประเภทต2างๆ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 กําลังศึกษาอยู2ในชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ป%การศึกษา 2560 หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ป%ที่ 6 หรือเทียบเท2า
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 เป4นโสด
1.4 ไม2เป4นผู1ติดสารเสพติดหรือเกี่ยวข1องกับสารเสพติดทุกชนิด ไม2เป4นโรคติดต2อหรือโรคร1ายแรง
ซึ่งเป4นอุปสรรคต2อการศึกษา
1.5 มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
2. ประเภทการรับสมัคร
ก. ห-องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิงห.บุรี เปCดห1องเรียนพิเศษ 2 โครงการ คือ
1. โครงการ Mini English Program (MEP) 1 ห-อง จํานวน 30 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1.1 มีความสนใจ มีความถนัดภาษาอังกฤษเป4นพิเศษ
1.2 นักเรียนสนใจในโครงการ และผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 31,090 บาท ต2อป%
การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ทั้งนี้ตามความสมัครใจ
การสอบคัดเลือก
ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรี สอบวิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. ภาษาอังกฤษ
2. โครงการ สสวท. จํ า นวน 3 ห- อง คื อ สสวท.1 1 ห- อง จํ า นวน 36 คน และ สสวท.2
2 ห-อง จํานวน 80 คน รวม 116 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 มีความสนใจและมีความถนัดทางคณิตศาสตร. และวิทยาศาสตร.เป4นพิเศษ
2.2 นั กเรี ย นสนใจในโครงการ และผู1 ป กครองพร1 อมสนั บ สนุ น ค2 าใช1 จ2 า ยจํ า นวน 9,090 บาทต2 อ
ป%การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ทั้งนี้ตามความสมัครใจ
การสอบคัดเลือก
ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรีสอบ วิชาวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. และวิชาภาษาอังกฤษ
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กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว ประชุมผู-ปกครอง ห-องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
วันที่ 24 -28 กุมภาพันธ. 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
สอบคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
มอบตัว
วันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
ประชุมผู1ปกครองนั กเรี ยนที่ส อบได1 ทุกท2า น กับฝHายบริหารของโรงเรีย นเพื่ อรับ ฟJ งการชี้ แจงการมอบตั ว
ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห1องประชุม หอมหวล-พรทวีทัศน.
ข. ห-องเรียนปกติ รับนักเรียนห-องละ 40 คน จํานวน 9 ห-องเรียน
คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียนต1องมีชื่อในทะเบียนบ1าน ในเขตพื้นที่บริการที่กําหนดได1แก2 ตําบลบางมัญ ตําบลโพกรวม
ตํ า บลมM วงหมูM ตํ า บลต- น โพธิ์ ตํ า บลบางพุ ทรา และตํ า บลบางกระบื อ กรณีนักเรีย นมี ปJญ หาเกี่ยวกั บคุ ณสมบั ติ
ดังกล2าวข1างต1น แต2มีหลักฐานเชื่อถือได1ว2ามีถิ่นฐานอยู2ในเขตพื้นที่บริการจริง ให1มีสิทธิเสมอกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ครบโดยมีผู1รับรอง กรณีมีปJญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให1อยู2ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนโรงเรียน
ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ตามอัตราส2วนและจํานวนที่กําหนด
2) นักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาป%ที่ 6 ทั่วไป ที่ประสงค.จะเรียนที่โรงเรียนสิงห.บุรี
ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ตามอัตราส2วนและจํานวนที่กําหนด
กําหนดสัดสMวน 40 : 60
2.1 รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร1อยละ 40 ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET สัดส2วน
70:30 หากไม2ได1รับคัดเลือกจะนําคะแนนที่สอบได1ไปรวมเรียงจัดลําดับกับนักเรียนทั่วไปอีกหนึ่งครั้ง
2.2 รับนักเรียนทั่วไป ร1อยละ 60 ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET สัดส2วน 70:30
2.3 ผู1ปกครองพร1อมสนับสนุนค2าใช1จ2ายจํานวน 2,090 บาทต2อป%การศึกษา รวม 3 ป%การศึกษา ทั้งนี้
ตามความสมัครใจ
3) นักเรียนความสามารถพิเศษ ผMานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห-องละ 2 คน ( 9 ห-อง) รวม 18 คน
รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึ กษาป%ที่ 6 ที่ประสงค.จะเรียนที่โรงเรียนสิงห.บุรี ใช1
วิธีการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ (ด1านวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลปS) โดยผ2านเกณฑ.การทดสอบความสามารถ
พิเศษ
4) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ผMานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รั บ นั กเรี ย นที่ จ บการศึ กษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป% ที่ 6 ป% การศึ กษา 2560 ที่ ป ระสงค. จ ะเรี ย น
ที่โรงเรียนสิงห.บุรี
4.1 นักเรียนที่ได1คะแนนสอบเท2ากันในลําดับสุดท1าย
4.2 นักเรียนที่เป4นบุตรผู1เสียสละเพื่ อชาติ หรือผู1ประสบภัยพิบัติ ที่ต1 องได1 รับ การสงเคราะห. ดู แล
เป4นพิเศษ (พร1อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)
4.3 นักเรียนที่เป4นบุตรข1าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสิงห.บุรี
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กําหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET ประกาศผลรายงานตัวและมอบตัว
รับสมัคร
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (นักเรียนความสามารถพิเศษ)
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (นักเรียนห1องเรียนปกติ)
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น. เป4นต1นไป (นักเรียนความสามารถพิเศษ)
วันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (นักเรียนห1องเรียนปกติ ,
นักเรียนความสามารถพิเศษ สอบเพื่อจัดลําดับคะแนน)
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (นักเรียน
ความสามารถพิเศษ)
วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (นักเรียนห1องเรียนปกติ)

มอบตัว
วันที่ 7 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
3. การสอบคัดเลือก
3.1 ใช1แบบทดสอบของโรงเรียนสิงห.บุรี สอบวิชาคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒธรรม และภาษาอังกฤษ ตามสัดส2วน 70%
3.2 ผลการสอบ O-NET ตามสัดส2วน 30%
3.3 ใช1คะแนนผลรวม ข1อ 3.1, 3.2 แล1วเรียงลําดับ
3.4 การประกาศบัญชีสํารอง จะใช1วิธีการนํานักเรียนที่ผ2านการสอบคัดเลือกประเภทนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปมารวมกัน แล1วเรียงลําดับตามผลคะแนนการสอบคัดเลือก (ข1อ 3.3) จากคะแนนสูงสุด
ไปหาต่ําสุดแล1วประกาศเป4นบัญชีสํารองจํานวน 50 คน
4. จํานวนที่รับ จําแนกตามประเภทห-องเรียน
ประเภทห-องเรียน
โครงการห1องเรียนพิเศษ MEP
โครงการห1องเรียนพิเศษ สสวท. 1
โครงการห1องเรียนพิเศษ สสวท. 2
ห1องเรียนปกติ (คัดจากนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ
คัดเลือกสูงสุด 80 ลําดับแรก)
ห1องเรียนปกติ (ใช1เกณฑ.การจัดห1องโดยคละจากผล
คะแนนการสอบคัดเลือก)

รวม

จํานวนห-อง
1 ห1อง
1 ห1อง
2 ห1อง
2 ห1อง

จํานวนนักเรียนที่รับได30 คน
36 คน
80 คน
80 คน

7 ห1อง

280 คน

13 ห-อง

506 คน

5. เงื่อนไขการสมัคร
นักเรียนต1องมายื่นใบสมัครพร1อมหลักฐาน ตามที่โรงเรียนกําหนด
6. หลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนสิงห.บุรีกําหนด รับได1 ณ วันที่สมัคร หรือดาวน.โหลดใบสมัครได1ที่
website : www.sing.ac.th
6.2 รูปถ2าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถ2ายไม2เกิน 6 เดือน หน1าตรงไม2สวมหมวก ใส2ชุดนักเรียน
ไม2ใส2แว2นตาดํา และเป4นรูปถ2ายในคราวเดียวกัน
6.3 สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET รายบุคคลของผู1สมัคร
6.4 สําเนาทะเบียนบ1านฉบับเจ1าบ1 าน ซึ่งเป4นบ1านที่นักเรียนอยู 2อาศั ย พร1อมถ2ายสําเนาเอกสาร
(ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต1อง 1 ฉบับ (เฉพาะห1องเรียนปกติ)
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6.5 ติดต2อขอรับระเบียบการรับสมัครได1ที่ห1องประชาสัมพันธ. อาคาร 4 โรงเรียนสิงห..บุรี และ
สามารถศึ ก ษาดาวน. โ หลดข1 อ มู ล รายละเอี ย ดการรั บ นั ก เรี ย นเพิ่ ม เติ ม ได1 ที่ website : www.sing.ac.th
โทร. 036-507161, 036-507173, 081-7053907, 087-2073343, 091-4092055 ตั้ งแต2 วั น ที่ 12 ธั น วาคม
พ.ศ.2560 และไปสมัครตามวันและเวลาและสถานที่ที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

(นายปราโมทย. เจริญสลุง)
ผู1อํานวยการโรงเรียนสิงห.บุรี

