ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
…………………………………..
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสิงห์สมุทรจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. นโยบาย
1) ดาเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ดาเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3) ส่ งเสริ มนั กเรีย นทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในโรงเรียนสิ งห์ ส มุทร ด้ว ยกระบวนการรับ
นักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค
4) สนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
6) ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ให้เข้าเรียนตามความพร้อมต่อการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ
7) ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
8) ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
9) ดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทนกรมสามัญศึกษา เรื่อง การมอบ
โอนโรงเรียน ข้อ 2) กรมสามัญศึกษาจะพิจารณารับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจาของกองทัพเรือเข้าศึกษา
ในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 65 และจะรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนติดตามผู้ปกครอง ซึ่งย้ายมารับราชการใน
พื้นที่สัตหีบระหว่างปีการศึกษา
2. วิธีการ
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน ห้องเรียนปกติ 8 ห้อง จานวน 320 คน ห้องเรียนพิเศษ
MEP 2 ห้อง จานวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ - คณิต
2 ห้อง จานวน 72 คน รวมจานวนที่รับทั้งสิ้น 452 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ
1) รับนักเรียนตามข้อตกลงที่กระทาระหว่าง ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทนกรมสามัญ
ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมอบโอนโรงเรี ย นโดยรั บ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ ากองทั พ เรื อ
ร้อยละ 65 จานวน 208 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก
2) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตาบลสัตหีบ และตาบลบางเสร่ ที่มิใช่บุตรข้าราชการ
และลูกจ้างประจากองทัพเรือ ร้อยละ 20 จานวน 64 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก

2
3) รับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 15 จานวน 48 คน โดยการสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษา ใน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ
เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,005 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท
2.1.2 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM)
เป็นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
เป็ นสื่ อ ไม่ น้ อยกว่ า 15 ชั่ วโมง/สั ปดาห์ ในรายวิ ชา ภาษาอั งกฤษ คอมพิ วเตอร์ พลศึ กษา สุ ขศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีครูประจาการของ
โรงเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบ
คัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้
1) นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ป.4 - ป.5 ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.50 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00
2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
3) สอบสัมภาษณ์
4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลาดับเลขที่ผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ 20,000 บาท
2.1.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
วิชาเลือกวิทย์-คณิต
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถทางวิ ช าการในกลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม วิ ท ย์ - คณิ ต โดยจั ด รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ เป็นวิชาเพิ่มเติมจากวิชาพื้นฐานโดยเน้นการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอน
เสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
ด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้
1) นั กเรีย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00
2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ชั้ น ประถมศึ ก ษา ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษา
และภาษาอังกฤษ
3) สอบสัมภาษณ์
4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลาดับเลขที่ผู้สมัคร
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ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ - คณิต
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,500 บาท หรือปีละ 5,000 บาท เป็นค่าจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จานวน 480 คน (โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงห์สมุทร ร้อยละ 80 จานวน 384 คน และรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20
จานวน 96 คน) ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จานวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จานวน 72 คน รวมจานวนที่รับทั้งสิ้น 612 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้
1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 6 ห้อง จานวน 240 คน
2) แผนการเรียนภาษา-คณิต 3 ห้อง จานวน 120 คน
3) แผนการเรียนภาษา-สังคม 2 ห้อง จานวน 80 คน
4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1 ห้อง จานวน 40 คน
(1) รั บ นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ย นสิ ง ห์ ส มุ ท ร ที่ มี ศั ก ยภาพ
เหมาะสมโดยจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 และมีความประพฤติเรียบร้อย เข้าเรียนโดย
ไม่ต้องสอบคัดเลือก
(2) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบ
ของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ
เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,000 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท
2.2.2 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ดังนี้
1) แผนการเรียนวิทย์ -คณิต 1 ห้อง จานวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน
สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จานวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จานวน 21 คน
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1 ห้อง จานวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน
สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จานวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จานวน 21 คน
ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขศึกษาและชีววิทยา
โดยครู ผู้ ส อนเป็ น ชาวต่ างประเทศ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าปริ ญ ญาตรี และมี ค รู ป ระจ าการของโรงเรี ย น
ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทร
และนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก ด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้
(1) นั ก เรี ย นโควตาโรงเรี ย นสิ ง ห์ ส มุ ท รต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ MEP
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
(2) นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาค
เรียนไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
(3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาไทย สั ง คมศึ ก ษา
และภาษาอังกฤษ
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(4) สอบสัมภาษณ์
(5) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลาดับเลขที่ผู้สมัคร
ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ 20,000 บาท
2.2.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1) แผนการเรี ย นวิ ท ย์ -คณิ ต 2 ห้ อ ง จ านวน 72 คน รั บ นั ก เรี ย นโควตาโรงเรี ย น
สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จานวน 22 คน
2) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จานวน 50 คน
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญาได้รับการส่งเสริมความสามารถ
ทางวิชาการแผนการเรียนวิทย์ -คณิต โดยจัดกิจกรรม สอนเสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการ
สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาและนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอด
ช่วงชั้น รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้
(1) นักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรต้องเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
(2) นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นต้ อ งมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย
5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย
5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
(3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้ น แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ในวิช าคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
(4) สอบสัมภาษณ์
(5) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลาดับเลขที่ผู้สมัคร
ค่า ใช้จ่ ายนักเรียนห้องเรี ยนพิเ ศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรี ยน
วิทย์ – คณิต
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,500 บาท หรือปีละ 5,000 บาท เป็นค่า
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น และค่าบารุงกระแสไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน
ภาคเรียนละ 1,000 บาท หรือปีละ 2,000 บาท รวมจ่าย ภาคเรียนละ 3,500 บาท หรือปีละ 7,000 บาท
3. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
3.1.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.1.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
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3) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภท บุตรข้าราชการ ของกองทัพเรือ ให้สาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการกลาโหมของบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสาเนา
4) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ คือนักเรียนที่เป็นบุตรของประชาชนทั่วไป
และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตาบลสัตหีบและตาบลบางเสร่ โดยอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน
5) กรณีใช้สิทธิ์นักเรียนประเภทนอกเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือก คือนักเรียนที่เป็น
บุตรของประชาชนทั่วไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ
6) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
3.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00
2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
3.2.3 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน ป.4 - ป.5 พร้อมรับรองสาเนา
4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
วิชาเลือกวิทย์-คณิต
3.3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 - ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00
2) มีความถนัดและสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.3.3 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน ป.4 - ป.5 พร้อมรับรองสาเนา
4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
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3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
3.4.1 คุณสมบัติ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.4.2 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
3) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP
3.5.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.5.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
3.5.3 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
3) ปพ.1 : บ แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสาเนา
4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
3.6.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
2) ไม่จากัดอายุ
3) เป็นโสด
3.6.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2) มีความถนัดและสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3.6.3 หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
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3) ปพ.1 : บ แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสาเนา
4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป
4. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจากองทัพเรือ
รับสมัคร
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบวัดความรู้พื้นฐานจัดห้องเรียน
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
จับฉลาก
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 55
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
4.1.2 นักเรียนทั่วไป
รับสมัคร
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนสิงห์สมุทร
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
4.1.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
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ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 55
4.1.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ - คณิต
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 55
4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.2.1 นักเรียน ม. 3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร
รับสมัคร
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.30 – 12.30 น.
ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือกแผนการเรียน
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
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มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55
4.2.2 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55
4.2.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP
1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร
รับสมัคร
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.30 – 12.30 น.
ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55

10
4.2.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร
รับสมัคร
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.30 – 12.30 น.
ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร
สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55
5. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038 - 437095 ต่อ 101 และ 102
6. แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี โดยห้องเรียนพิเศษ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องเรียนปกติ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2560 ได้ที่กลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
โรงเรียนสิงห์สมุทรหรือ Download ระเบียบการและใบสมัครด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.singsamut.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
(นายประสิทธิ์ เหลืองทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร

