
 

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4  ประเภทห�องเรียนปกติ 

โรงเรียนสิงห"บุรี  ป�การศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป)การศึกษา 2561  โรงเรียนสิงห..บุรี จึง
กําหนดรายละเอียด  และคุณสมบัติการคัดเลือก และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข1าศึกษาต2อชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี 4 
ห1องเรียนปกติ ดังนี้  
 1. คุณสมบัติ  
  1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
       1.1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ
เท2า หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี 3 ป)การศึกษา 2560 หรือเทียบเท2า  
     1.1.2 ไม2จํากัดอายุ  
     1.1.3 เป;นโสด  
            1.1.4  มีสัญชาติไทย 
                    1.1.5 ไม2เป;นผู1ติดสารเสพติดหรือเก่ียวข1องกับสารเสพติดทุกชนิด ไม2เป;นโรคติดต2อหรือโรค
ร1ายแรงซ่ึงเป;นอุปสรรคต2อการศึกษา 

                1.1.6  มีความขยันหม่ันเพียร  ความประพฤติดี  และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 1.2 คุณสมบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาป)ท่ี 3 ประเภทนักเรียนท่ัวไป นักเรียนต1องกําลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาป)ท่ี 3  ป)การศึกษา 2560 
 2. จํานวนนักเรียน   รับเข1าเรียนจํานวน  9  ห1องๆ ละ  40  คน รวม  360  คน  แบ2งเป;นประเภท 

ประเภท อัตราส-วนร�อยละ การจัดเข�าแผนการเรียน 
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 80 - ใช1วิธีการสอบคัดเลือก และคะแนน 

O-NET รายบุคคล สัดส2วน  70:30 2. นักเรียน ม.3 ท่ัวไป 20 
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับนักเรียนความสามารถพิเศษ (ด1านวิชาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลปN) 18 คน 
4. นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ผ2านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โดยจํานวนนักเรียนจําแนกตามแผนการเรียน ดังนี้ 
แผนการเรียน จํานวนห�อง จํานวนนักเรียนท่ีรับ 

คณิต-วิทย.-ภาษาอังกฤษ (ห1องปกติ) 4  ห1อง 160 คน 
ภาษา-สังคม-ภาษาอังกฤษ 1  ห1อง 40 คน 
ภาษา-สังคม-ภาษาจีน 1  ห1อง 40 คน 
ภาษา-สังคม-ภาษาญ่ีปุPน 1  ห1อง 40 คน 
ภาษา-สังคม 1  ห1อง 40 คน 
ภาษา-คณิต 1  ห1อง 40 คน 
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 * การจัดเข1าแผนการเรียนของนักเรียนในแต2ละแผนการเรียน อาจเปลี่ยนแปลงได1ตามความเหมาะสมของผลคะแนนสอบท่ีได1 
โดยยึดตามลําดับท่ีนักเรียนเลือกแผนการเรียนเป;นสําคัญ 

 3. วันรับสมัคร     
 3.1 ความสามารถพิเศษ วันท่ี 25 - 26  มีนาคม  2561  ต้ังแต2 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
 3.2 สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET วันท่ี  25 – 28  มีนาคม  2561 ต้ังแต2 เวลา 08.30 น. - 
16.30 น. และขอรับระเบียบการรับสมัคร ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ.  2561 เป;นต1นไป ในเวลาราชการ  ณ  สํานักงาน
อํานวยการงานประชาสัมพันธ.  อาคาร 4  โรงเรียนสิงห.บุรี หรือดาวน.โหลดข1อมูลรายละเอียดการรับนักเรียนเพ่ิมเติม
ได1ท่ี website : www.sing.ac.th 
 4. สถานท่ีรับสมัคร  ห1องประชุมอัมพวัน อาคาร 80 พระธรรมสิงหบูราจารย.  โรงเรียนสิงห.บุรี  
 5. การสมัคร/หลักฐานการสมัคร  นักเรียนต1องมายื่นใบสมัครพร1อมหลักฐานด1วยตนเอง พร1อมกับ 
ผู1ปกครองตามท่ีโรงเรียนกําหนดในระเบียบการรับสมัคร  
  5.1 ใบสมัครตามแบบท่ีโรงเรียนสิงห..บุรีกําหนด รับได1 ณ วันท่ีสมัคร หรือดาวน.โหลดใบสมัครได1ท่ี 
website : www.sing.ac.th 
  5.2 สําเนาใบ ปพ.1 (ระดับมัธยมศึกษา) หรือเอกสารรับรองว2ากําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ป)ท่ี 3 (ขนาด A4) พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง  1  ฉบับ   
  5.3 รูปถ2าย ขนาด 1/1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป  ถ2ายไม2เกิน  6  เดือน หน1าตรงไม2สวมหมวก ใส2ชุด
เครื่องแบบนักเรียน  ไม2ใส2แว2นตาดํา  และเป;นรูปถ2ายในคราวเดียวกัน  
  5.4 ทะเบียนบ1านนักเรียนฉบับจริง ซ่ึงเป;นบ1านท่ีนักเรียนอยู2อาศัย เพ่ือการตรวจสอบ พร1อมถ2าย
สําเนาเอกสาร (ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต1อง  1  ฉบับ 
  5.5 สําเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET เป;นรายบุคคลของผู1สมัคร พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง 
  5.6 ผู1สมัครต1องแต2งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให1ถูกระเบียบ ในวันสมัคร 
 6. ข้ันตอนการรับสมัคร  
  6.1 ผู1สมัคร ต1องมาสมัครด1วยตนเอง ตามวัน เวลา ท่ีกําหนดในระเบียบการรับสมัคร 
  6.2 ติดรูปบนใบสมัคร และกรอกใบสมัครด1วยตัวบรรจง ชัดเจน โดยใช1ปากกาเขียนให1ครบถ1วนตาม
รายการท่ีระบุไว1ในใบสมัคร ให1ถูกต1องตรงตามกับหลักฐาน และเป;นความจริงทุกประการ หากพบว2ามีข1อความอันเป;น
เท็จ ต1องรับผิดชอบในการกระทํานั้นๆ  
  6.3 เลือกแผนการเรียนโดยใส2หมายเลข 1-6 ในช2องหน1าแผนการเรียนให1ชัดเจน ตรงตามความ
ประสงค.ท่ีจะเรียนจากมากท่ีสุดตามลําดับ 
  6.4 ผู1สมัครยื่นใบสมัครต2อเจ1าหน1าท่ีรับสมัคร เพ่ือพิมพ.บัตรประจําตัวสอบ  
 7. การสอบคัดเลือก 
        7.1 สอบความสามารถพิเศษ วันท่ี  27  มีนาคม  2561 ต้ังแต2เวลา 08.30 น. เป;นต1นไป 
              7.2 สอบคัดเลือกและสอบเพ่ือคัดเลือกแผนการเรียน วันท่ี  1  เมษายน  2561 (ประเภทนักเรียน
ท่ีจบ ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียนท่ัวไป) 
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ตารางสอบ  เริ่มเวลา 09.00 น. เป<นต�นไป  ณ ห�องสอบท่ีกําหนด 
วัน เดือน ป� ช-วงเวลา เวลา วิชาท่ีสอบ 

วันอาทิตย.ท่ี  1  
เมษายน  2561 

08.30 น. - 09.00 น. 30 นาที - นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห1องสอบ และเตรียม  
   เข1าห1องสอบคัดเลือก / รายงานตัว 

09.00 น. - 10.40 น. 50 นาที คณิตศาสตร. 
 50 นาที วิทยาศาสตร. 

12.00 น. - 14.00 น. 40 นาที สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 40 นาที ภาษาไทย 
 40 นาที ภาษาอังกฤษ 

               ข�อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก  
    - ผู1เข1าสอบต1องยื่นบัตรประจําตัวผู1สอบแสดงต2อกรรมการคุมสอบ  
    - แต2งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนให1ถูกต1องตามระเบียบ  
    - ใช1ปากกาสีดําหรือสีน้ําเงินในการสอบ 
    - หากนักเรียนเข1าห1องสอบช1าเกิน 30 นาที ให1หมดสิทธิสอบคัดเลือกในรายวิชานั้นๆ  
    - หากพบว2าผู1เข1าสอบทุจริต จะตัดสิทธิ์การคัดเลือกเข1าเรียน 
 8. การประกาศผล และรายงานตัว 
  1. ประเภทความสามารถพิเศษประกาศผลพร1อมรายงานตัว วันท่ี  28  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 
น. - 16.30 น. 
             2. ประเภทนักเรียนจบ ม.3 โรงเรียนเดิม และนักเรียนท่ัวไป วันท่ี  5  เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. 
-16.30 น.  โดยประกาศผลทาง Internet ท่ี website: www.sing.ac.th  และติดประกาศ ณ ปeายประกาศอาคาร 
ICT  ให1นักเรียนไปรายงานตัวด1วยตนเอง (ถ�าไม-มาดําเนินการตามกําหนดถือว-าสละสิทธิ์) ณ สถานท่ีรายงานตัวห1อง
คอมพิวเตอร. 6 อาคาร  ICT  โรงเรียนสิงห.บุรี  แต2งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม  
 9. มอบตัว/หลักฐานในการมอบตัว วันท่ี  8  เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. (ถ�าไม-มา
ดําเนินการตามกําหนดถือว-าสละสิทธิ์)  
  9.1 ใบมอบตัว ตามแบบฟอร.มท่ีโรงเรียนสิงห.บุรีจัดทํา 
  9.2 ใบ ปพ.1 (ระดับมัธยมศึกษา) ซ่ึงแสดงผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี 3 พร1อมถ2าย 
เอกสาร (ขนาด A4) และรับรองสําเนาถูกต1อง  2  ฉบับ   
  9.3 สําเนาทะเบียนบ1านของนักเรียน และรับรองสําเนาถูกต1อง จํานวน 2 ฉบับ สําเนาทะเบียนบ1าน
ของบิดาและมารดา พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง อย2างละ 2 ฉบับ หากอาศัยอยู2กับญาติท่ีเป;นผู1ปกครองให1ถ2ายสําเนา
เอกสารทะเบียนบ1าน และรับรองสําเนาถูกต1อง มาแสดงให1ครบถ1วน  
  9.4 หากเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ให1นําเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ถ2ายเอกสาร
และรับรองสําเนาถูกต1อง (ถ1ามี)  
         9.5 ผู1ปกครองต1องนํานักเรียนมามอบตัวด1วยตนเอง (ผู1ปกครอง หมายถึง บิดา หรือมารดา หรือญาติ
ท่ีเป;นผู1ปกครองโดยชอบธรรม) หากปรากฏว2า ผู1ปกครองท่ีนํานักเรียนมามอบตัวมิใช2ผู1ปกครองโดยชอบธรรมนักเรียน
จะมิได1รับการพิจารณาให1มอบตัว                                                       
  9.6 นักเรียนต1องแต2งชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ท่ีถูกต1องไปมอบตัว  
  9.7 ใบรับรองแพทย.ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีระบุว2าไม2เป;นผู1เสพสารเสพติดทุกชนิด 
  9.8 ค2าใช1จ2ายตามท่ีโรงเรียนแจ1งในประกาศ 
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 10. การสละสิทธิ์  
  10.1 นักเรียนท่ีมิได1เข1าสอบหรือเข1าสอบไม2ทันเวลากําหนดในการสอบคัดเลือกถือว2าสละสิทธิ์  
  10.2 นักเรียนท่ีมิได1ไปรายงานตัว มอบตัวตามกําหนด และไม2เข1าร2วมกิจกรรมตามข1อ 12. (ยกเว1น
กรณีเหตุสุดวิสัย ท้ังนี้ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน) ถือว2าสละสิทธิ์  
  10.3 ค2าใช1จ2ายตามโครงการท่ีต1องชําระ ถ1าไม2ชําระในวันมอบตัวถือว2าสละสิทธิ์ 
 11.  การลงทะเบียน  
  นักเรียนท่ีมอบตัวแล1วต1องลงทะเบียนในป)การศึกษา 2561 โดยกรอกรายวิชาสาระพ้ืนฐานและสาระ
เพ่ิมเติมให1ครบถ1วน หลังจากนั้นจะไม2มีการเปลี่ยนแปลงข1อมูลวิชาใดๆ ท้ังสิ้น  
 12. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานพัฒนาชีวิตสู-สังคม 
  12.1 กิจกรรม “ลูกฟeาแดง องอาจเยี่ยงสิงห.” ( 2 วัน) 
  12.2 กิจกรรม “คุณธรรมนําชีวิต” ( 2 วัน) 
 13. กองอํานวยการประชาสัมพันธ""  
  ผู1ปกครองและนักเรียนสามารถติดต2อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได1ท่ี  
  1. สํานักงานอํานวยการ งานประชาสัมพันธ.   อาคาร 4 โรงเรียนสิงห.บุรี  
  2. โทร .  036-507161,  036-507173,  081-7053907, 087-2073343,  091-
4092055 
  3. ติดตามข2าวสาร/ประกาศผลทาง Internet ท่ี website: www.sing.ac.th 
 
 
 
 

 

กรุณาทําแบบประเมินความพึงพอใจ ขอบคุณค2ะ/ครับ 
 


