
 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ 

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ 

------------------------- 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จะ

ด าเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคณะกรรมการรับ
นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี) ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ..... กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ จึงประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

 

 ๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ    จ านวน  ๑๓๒  คน  โดยการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น 
      ๑.๑  ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์      จ านวน  ๗๒   คน 
      ๑.๒  ห้องเรียนพิเศษ  English Program         จ านวน  ๖๐   คน 

 ๒. ประเภทห้องเรียนปกติ     จ านวน   ๕๕๐  คน  ประกอบด้วย 
      ๒.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ    จ านวน  ๒๒๐  คน  แบ่งเป็น  

๒/๒.๑.๑ สอบคัดเลือก... 

ฉบับร่าง 



- ๒ - 
    ๒.๑.๑ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET    จ านวน  ๑๖๕  คน 
    ๒.๑.๒ จับฉลาก            จ านวน   ๕๕   คน 
      ๒.๒  นักเรียนทั่วไป  (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ)  จ านวน 
๓๓๐ คน  แบ่งเป็น  

  ๒.๒.๑ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET     จ านวน ๒๒๐  คน  
   ๒.๒.๒ เงื่อนไขพิเศษ         จ านวน  ๑๑๐  คน 

 
รายละเอียดการรับนักเรียนแต่ละประเภท   
๑. ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  จ านวน  ๗๒  คน 
    ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 
      ๒)  มีผลการเรียน  ดังนี้ 
      ๒.๑)  มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   และชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
      ๒.๒)  มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   และชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
        ๓)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนละ  
๑๒,๐๐๐ บาท 
           ๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 

    ๑.๒ หลักฐานการสมัคร   
๑)  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียนโดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

แล้วพิมพ์ (print out) ใบแจ้งความจ านงน าไปยื่นสมัครที่โรงเรียน    
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
 ๓)  หลักฐานแสดงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   
 ๔)   ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ 
ชุด) 
 ๕)  รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด ๑  - ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป(แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน 
 ๖)  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
      หมายเหตุ   หลักฐานที่ถ่ายส าเนาทุกแผ่นให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และน าฉบับจริงให้
กรรมการตรวจสอบด้วย 

๓/๑.๓ วัน เวลา... 

http://www.bangkok2.org/
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    ๑.๓ วัน เวลา และสถานที่ 
 รับสมัคร  วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ห้องศรีบดินทร  ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาด้วย แต่งเครื่องแบบนักเรียน    
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   
สิงหเสนี) ๒ นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย 

วิชาที่สอบ  สอบ ๖ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความถนัดค านวณ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ ตามตารางสอบที่โรงเรียนก าหนดไว้ หากนักเรียนไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละ
สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 ประกาศผล  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม และทาง
เว็บไซต์ www.bodin2.ac.th โดยน าคะแนนทั้ง ๖ วิชามารวมกัน เพื่อจัดล าดับในการประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  
 รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ หอประชุมช านิประศาสน์  
 มอบตัว  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมช านิประศาสน์    

ผู้ปกครองท่ีไม่น านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เรียนจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 

 

ตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 

 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวน(นาที) วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม(๔๐๐) 

วันเสาร์ที่  
๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ๖๐ คณิตศาสตร์ ๑๐๐  
๐๙.๕๐ – ๑๐.๕๐ น. ๖๐ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ 
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ๖๐ ความถนัดค านวณ ๑๐๐ 

พัก 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๐ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๔๐ 
๓๐ 
๓๐ 

 

หมายเหตุ  ในวันสอบให้นักเรียนเตรียมปากกาและดินสอ 2B พร้อมยางลบ และต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ 
              โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย ห้ามน าโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบ 
 
 
 
 
 

๔/๒. ประเภท... 

http://www.bodin2.ac.th/
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๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษ  English Program  จ านวน ๖๐ คน 
    ๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 

๒)  มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐ 
 ๓)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนละ 
๓๕,๐๐๐ บาท  
 ๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

 

    ๒.๒ หลักฐานการสมัคร   
๑)  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียนโดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

แล้วพิมพ์ (print out) ใบแจ้งความจ านงน าไปยื่นสมัครที่โรงเรียน 
 ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๓)  หลักฐานแสดงคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   
 ๔)   ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ 
ชุด) 
 ๕)  รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด ๑ - ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป(แต่งเครื่องแบบนักเรียน) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
๖ เดือน 
 ๖)  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด) 
       หมายเหตุ  หลักฐานที่ถ่ายส าเนาทุกแผ่นให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และน าฉบับจริงให้
กรรมการตรวจสอบด้วย 
 

    ๒.๓ วัน เวลา และสถานที่ 
 รับสมัคร  วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ ห้องศรีบดินทร  ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาด้วย แต่งเครื่องแบบนักเรียน    
 สอบคัดเลือก  วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   
สิงหเสนี) ๒ นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย 

วิชาที่สอบ  สอบ ๖ วิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ความถนัดภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ตามตารางสอบที่โรงเรียนก าหนดไว้ หากนักเรียนไม่มาสอบใน
วันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้  
 ประกาศผล  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม และทาง
เว็บไซต์ www.bodin2.ac.th โดยน าคะแนนทั้ง ๖ วิชา และคะแนนสอบสัมภาษณ์มารวมกัน เพ่ือจัดล าดับใน
การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

๕/รายงานตัว... 

http://www.bangkok2.org/


- ๕ - 
 รายงานตัว และประชุมผู้ปกครอง  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ หอประชุมช านิประศาสน์  

มอบตัว  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมช านิประศาสน์   
         ผู้ปกครองท่ีไม่น านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เรียนจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 

ตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program 

 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวน(นาที) วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม(๔๒๐) 

วันเสาร์ที่ 
๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ๖๐ คณิตศาสตร์ ๑๐๐ 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๕๐ น. ๖๐ วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ 
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ๖๐ ความถนัดภาษาอังกฤษ ๑๐๐ 

พัก 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๙๐ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

๔๐ 
๓๐ 
๓๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๙๐ 
สัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

๒๐ 

      

หมายเหตุ  ในวันสอบให้นักเรียนเตรียมปากกาและดินสอ 2B พร้อมยางลบ และต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ 
              โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย ห้ามน าโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบ 
 

๓. ประเภทห้องเรียนปกติ   จ านวน ๕๕๐ คน 
    ๓.๑ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O–NET จ านวน ๓๘๕ คน (ในเขตพื้นที่บริการ ๑๖๕ คน/ทั่วไป ๒๒๐ คน)  

          ๓.๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร   
        ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า  
         ๒)  คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  

  ๒.๑) นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  
                       ๒.๒) นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน
หรือเจ้าบ้าน 

  ๒.๓) นักเรียนจะต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย ๒ ปี  นับถึงวันที่  ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐   
        หมายเหตุ   กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการรับนักเรียน 

๖/เขตพ้ืนที่... 



- ๖ - 
         เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  ได้แก่ 

๑. เขตบึงกุ่ม       ประกอบด้วย  แขวงคลองกุ่ม   แขวงนวมินทร์   แขวงนวลจันทร์    
  ๒. เขตคันนายาว  ประกอบด้วย  แขวงรามอินทรา 
 

     ๓.๑.๒   หลักฐานการสมัคร 
  ๑)  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียนโดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org  กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน แล้วพิมพ์ (print out) ใบแจ้งความจ านงน าไปยื่นสมัครที่โรงเรียน   
  ๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
  ๓)  ใบแจ้งผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา  ๒๕๕๙ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ อนุโลมให้ใช้ปีการศึกษาท่ี
นักเรียนมีอยู่ หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET  ก็สามารถยื่นใบสมัครได้แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่ค านวณ
คะแนนจาก O-NET  
  ๔)   ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนา ๑ 
ชุด) 
  ๕) รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด ๑  - ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)  ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๖)  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนา ๑ 
ชุด) 
               หมายเหตุ หลักฐานที่ถ่ายส าเนาทุกแผ่นให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และน าฉบับจริงให้
กรรมการตรวจสอบด้วย 
 

      ๓.๑.๓ วัน เวลา และสถานที่  
          รับสมัคร   วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ หอประชุมช านิประศาสน์  ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาด้วย แต่งเครื่องแบบนักเรียน   
          สอบคัดเลือก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๒๐ น.  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี) ๒ นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย 
                   วิชาที่สอบ   สอบ ๕ วิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และ
ภาษาอังกฤษ  ตามตารางสอบท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ หากนักเรียนไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละ
สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
          ประกาศผล  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม และ
ทางเว็บไซต์ www.bodin2.ac.th  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
  ๑)  ผลคะแนนการทดสอบข้อสอบของโรงเรียนทั้ง ๕ วิชา  คิดเป็นร้อยละ ๘๐  

๒)  ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 

 
๗/๓) น าผลคะแนน... 

http://www.bangkok2.org/
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- ๗ - 
   ๓)  น าผลคะแนนที่ได้จากข้อ ๑) และ ๒)  มารวมกันเพ่ือจัดล าดับในการประกาศผลการสอบ
คัดเลือก โดยประกาศแยกออกเป็น ๒ บัญชี ดังนี้ 
                         บัญชี ๑  ประกาศรายช่ือนักเรียนทั่วไปท่ีสอบคัดเลือกได้ (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
รวมกับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ) 
                         บัญชี ๒ ประกาศรายช่ือนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สอบคัดเลือกได้  
          รายงานตัว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬา 
ในร่ม   
                   ประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมช านิ 
ประศาสน์  
                   มอบตัว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมช านิประศาสน์  

 

ผู้ปกครองท่ีไม่น านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเรียนจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
ประเภทห้องเรียนปกติ 

 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวน(นาที) วิชา คะแนนเต็ม(๒๕๐) 

วันเสาร์ที่ 
๑ เมษายน 
 ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ๖๐ คณิตศาสตร์ ๕๐ 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๕๐ น. ๖๐ วิทยาศาสตร์ ๕๐ 
๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น. ๖๐ ภาษาไทย ๕๐ 

พัก 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๖๐ สังคมศึกษา ๕๐ 
๑๔.๒๐ – ๑๕.๒๐ น. ๖๐ ภาษาอังกฤษ ๕๐ 

 

 หมายเหตุ  ในวันสอบให้นักเรียนเตรียมปากกาและดินสอ 2B พร้อมยางลบ และต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
              ที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย ห้ามน าโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบ 
 

    ๓.๒  จับฉลาก (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีคุณสมบัติครบ)  จ านวน  ๕๕  คน 
           รับสมัคร  วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ หอประชุมช านิประศาสน์  ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาด้วย แต่งเครื่องแบบนักเรียน       
           จับฉลาก   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ณ หอประชุมช านิประศาสน์   
รายงานตัวเพ่ือจับฉลาก เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. เริ่มจับฉลากเวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนที่จับฉลากทุกคน ต้อง
น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่โรงเรียนออกให้มาแสดงด้วย  นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ในการจับฉลาก จะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
           ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุม
ช านิประศาสน์ 

๘/ประชุม... 



- ๘ - 
           ประชุมผู้ปกครอง  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมช านิประศาสน์ 
           มอบตัว   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมช านิประศาสน์   
 

           ผู้ปกครองท่ีไม่น านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เรียนจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 

    ๓.๓ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   จ านวน  ๑๑๐  คน 
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ รับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดังนี้ 
 ๑.  นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
 ๒.  นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน  
 ๓.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
 ๔.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น
พิเศษ 
 ๕.  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 ๖.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนโดยใช้เงื่อนไขพิเศษจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
  

          ๓.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร   
          ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า 
 

         ๓.๓.๒ หลักฐานการสมัคร  
๑)  ใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียนโดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org  กรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน แล้วพิมพ์ (print out) ใบแจ้งความจ านงน าไปยื่นสมัครที่โรงเรียน 
๒)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่

แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
           ๓)   ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมส าเนา ๑ 
ชุด) 
  ๔) รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด ๑  - ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)  ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๕)  เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)  
               หมายเหตุ หลักฐานที่ถ่ายส าเนาทุกแผ่นให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และน าฉบับจริงให้
กรรมการตรวจสอบด้วย 
 

๙/๓.๓.๓ วัน เวลา... 

http://www.bangkok2.org/


- ๙ - 
         ๓.๓.๓ วัน เวลา และสถานที่ 
         รับสมัคร  วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
รับใบสมัคร และสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ได้ที่ อาคาร ๑ ห้อง ๑๓๑๗ (ห้อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์)  
                  ประกาศผล  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม และ
ทางเว็บไซต์ www.bodin2.ac.th (บัญชี ๓ ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)  

  รายงานตัว  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ใต้อาคาร๑ติดลานกีฬาในร่ม             
  ประชุมผู้ปกครอง  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมช านิ 

ประศาสน์ 
         มอบตัว  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมช านิ 
ประศาสน์   
   

๔. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาที่เรียนให้ 
 ยื่นความจ านง  วันที่  ๕ – ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๑ ชั้น ๒  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
 ประกาศผล  วันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐   ณ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  
ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 รายงานตัว  วันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดหาที่
เรียนให้ 
 รายละเอียด วัน เวลา การปฏิบัติ และสถานที่ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามปฏิทินแนบท้ายประกาศนี้   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ........  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

                                       (นายสหชัย  สาสวน) 
               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบดนิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodin2.ac.th/


- ๑๐ - 
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วัน เดือน ปี เวลา รายการปฏิบัติ สถานที ่

๑๒–๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
กรอกใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียน 
ทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org   
(ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ , EP) 

บ้าน/  ที่พักอาศัย / 
ร้านอินเตอร์เน็ต 

๒๐–๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
(ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ , EP) 

ห้องศรีบดินทร   

๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
(ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย,์ EP) 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  
สิงหเสนี) ๒ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ 
(ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ , EP) 

ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม 
และทาง www.bodin2.ac.th 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
(ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ , EP)  
และรับเอกสารการมอบตัว 

หอประชุมช านิประศาสน์    

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
มอบตัวนักเรียนและช าระเงินตามโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ และเงินอ่ืนๆ 
(ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ , EP)  

หอประชุมช านิประศาสน์    

๒๐–๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
กรอกใบแจ้งความจ านงสมัครเข้าเรียนช้ัน 
ม.๑ ทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org   
(ห้องเรียนปกติ) 

บ้าน / ที่พักอาศัย / 
ร้านอินเตอร์เน็ต 

๒๗–๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือก(ห้องเรียนปกติ) 
และนักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ 

หอประชุมช านิประศาสน์/ห้อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์(๑๓๑๗)  

๑ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐–๑๕.๒๐ น. 
สอบคัดเลือกนักเรียน 
(ห้องเรียนปกติ) 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  
สิงหเสนี) ๒ 

๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ (ห้องเรียนปกติ) 

ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม 
และทาง www.bodin2.ac.th 

๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
รายงานตัวนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ และ
นักเรียนท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (ห้องเรียนปกติ) 

ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม 

๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๘.๐๐–๑๑.๐๐ น. 
จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
(นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบ) 

หอประชุมช านิประศาสน์   

๘ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับเอกสารการ
มอบตัว (ห้องเรียนปกติ) 

หอประชุมช านิประศาสน์   

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
มอบตัวนักเรียนและช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษา และเงินอ่ืนๆ (ห้องเรียนปกติ) 

หอประชุมช านิประศาสน์    

๕–๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
ยื่นความจ านงขอให้จัดหาที่เรียน(นักเรียนใน
เขตพื้นท่ีบริการ) 

ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. ประกาศผลการจัดหาที่เรียน  ใต้อาคาร ๑ ติดลานกีฬาในร่ม 
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. รายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้จัดหาที่เรียนให้ โรงเรียนที่ได้จัดหาที่เรียนให้ 
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