เลขที่สมัคร



โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. ชื่อผู้สมัคร (ด.ช./ด.ญ.)............................................นามสกุล.......................................
เชื้อชาติ...................สัญชาติ.....................ศาสนา....................เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ.................
๒.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู่...............ซอย..........................................แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................
๓.ชื่อ – สกุล บิดา ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ ...........................................................
สถานที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์ ..................................
ชื่อ – สกุล มารดา ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ ...................................
สถานที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์ ..................................`
๔. สถานภาพทางการศึกษา
 ข้าพเจ้ากาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน .............................................................
แขวง/ตาบล ..................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด.........................................
 ข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน .............................................................
แขวง/ตาบล ..................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด.........................................
๕. ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ประเภท  นักเรียนเขตพื้นที่บริการ
 นักเรียนทั่วไป
โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
 ๑.ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
 ๒.ปพ.๑ หรือใบรับรองตัวจริง (ปพ.๗) หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ๓.สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
 ๔. สาเนาสูติบัตร จานวน ๑ ฉบับ
 ๕.รูปถ่ายของผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นดา ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕นิ้ว จานวน ๒ รูป
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร

ลงชื่อ...............................................ผู้ปกครอง

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ ผลการตรวจหลักฐาน  ๑.สาเนาปพ.๑ หรือใบรับรอง  ๒.สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 ๓.สาเนาสูตบิ ัตร ๑ ฉบับ

 ๔.รูปถ่าย ๒ รูป

ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร
วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบการรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------------------------โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี กาหนดการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. จานวนนักเรียน
รับนักเรียน ๖ ห้องเรียน จานวน ๒๔๐ คน
๒. คุณสมบัติ
๒.๑ สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
๒.๓ มีผู้ปกครองให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและดูแลความประพฤติ
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๓.๒ ปพ.๑ หรือใบรับรอง (ปพ.๗)
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
๓.๔ สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔. สถานที่รับสมัคร
ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๕. การรับสมัคร
ประเภทนักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก (รับ ๑๔๔ คน)
รับสมัคร

วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

ประกาศผล – รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มอบตัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อาเภอบางกรวย ทุกหมู่ ทุกตาบล อาเภอเมือง ทุกหมู่ ทุกตาบล จังหวัดนนทบุรี
และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
จับฉลาก (รับ ๙๖ คน)
รับสมัคร

วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผล – รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มอบตัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๖. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้นล่าง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๗. วิชาที่สอบ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ไม่นาคะแนนมารวม)
๘. ทดสอบทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในวันที่นักเรียนมาสมัคร (๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โทร. ๐๒-๔๔๗-๕๗๗๔ ต่อ ๑๐๓ ในเวลาราชการ
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เลขที่สมัคร 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. ชื่อผู้สมัคร (นาย/น.ส.)............................................นามสกุล.......................................
เชื้อชาติ...............สัญชาติ.................ศาสนา.................เกิดวันที่.........เดือน............................พ.ศ. ......................
๒.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู่...............ซอย..........................................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์............................
๓.ชื่อ – สกุล บิดา ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ .........................................................
สถานที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์ ..................................
ชื่อ – สกุล มารดา ..........................................................อายุ............ปี อาชีพ ...................................
สถานที่ทางาน..............................................................โทรศัพท์ ..................................`
๔.สถานภาพทางการศึกษา
สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียน .............................................................
แขวง/ตาบล .........................เขต/อาเภอ........................จังหวัด......................... คะแนนเฉลี่ย ๕ ภาค ...............
เลือกแผนการเรียน  ๑.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ๒.คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 ๓.ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 ๔.ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 ๕.ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
 ๖.ทั่วไป
โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
 ๑.ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
 ๒.ปพ.๑ หรือใบรับรองตัวจริง (ปพ.๗) หรือใบรับรองว่ากาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ๓.สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
 ๔. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
 ๕.รูปถ่ายของผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมแว่นดา ไม่สวมหมวก ขนาด ๑.๕นิ้ว
จานวน ๒ รูป
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ...............................................ผูป้ กครอง
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ ผลการตรวจหลักฐาน

๑.สาเนาปพ.๑ หรือใบรับรอง ๒.สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 ๓. สาเนาสูติบัตร ๑ ฉบับ

๔.รูปถ่าย ๒ รูป

ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร
วันที่...........เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบการรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------------------------โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี กาหนดการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. จานวนนักเรียนที่รับ
จานวน ๑๐๐ คน
๒. คุณสมบัติ
๒.๑ สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
๒.๓ มีผู้ปกครองให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและดูแลความประพฤติ
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๓.๒ ปพ.๑ หรือใบรับรอง (ปพ.๗) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จานวน ๑ ชุด
๓.๔ สาเนาสูติบัตรของนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่ายของผู้สมัคร แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดา
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔. สถานที่รับสมัคร
ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
๕. การรับสมัคร
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนทั่วไป จานวน ๑๐๐ คน
รับสมัคร วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผล วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น

วัน / เดือน / ปี
๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตารางสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลา
วิชา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐
คณิตศาสตร์
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐
วิทยาศาสตร์
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐
ภาษาอังกฤษ

๖. แผนการเรียน ที่โรงเรียนเปิดรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๑ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวนที่รับ ๒๐ คน
๖.๒ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จานวนที่รับ ๒๐ คน
๖.๓ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จานวนที่รับ ๑๕ คน
๖.๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จานวนที่รับ ๑๕ คน
๖.๕ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี จานวนที่รับ ๑๕ คน
๖.๖ แผนการเรียนทั่วไป
จานวนที่รับ ๑๕ คน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โทร. ๐ ๒ – ๔๔๗-๕๗๗๔ ต่อ ๑๐๓ ในเวลาราชการ

www.bodinnon .ac.th

หมายเหตุ
๖๐ นาที
๖๐ นาที
๖๐ นาที
๓๐ นาที

