
 
 
 
จำนวนท่ีรับตามแผนช้ัน ม.๔    จำนวน   ๔๐๐  คน 
-  รับนักเรียนชั้นม. ๓ (เดิม) จำนวน  336  คน 
-  รับนักเรียนทั่วไป   จำนวน    64  คน 
-  รับความสามารถพิเศษ จำนวน    10  คน 
-  รับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน      3  คน   
กลุ่มการเรียนห้องเรียนท่ัวไป จำนวน ๑๐ ห้องเรียน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
๑.  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  
 รับ ๓ ห้องเรียน   จำนวน   ๑๒๐  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน     96  คน  
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน     24  คน 
๒.  กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ  
 รับ ๓ ห้องเรียน จำนวน   ๑๒๐  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน     96  คน 
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน     24  คน 
๓.  กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น–ภาษาอังกฤษ   
 รับ ๑ ห้องเรียน จำนวน    ๔๐  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน    32  คน  
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน      8  คน 
4.  กลุ่มการเรียนภาษาจีน–ภาษาอังกฤษ   
 รับ ๑ ห้องเรียน จำนวน    ๔๐  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน    32  คน  
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน      8  คน 
5.  กลุ่มการเรียนทวิศึกษา (สองหลักสูตร)  
 รับ ๑ ห้องเรียน จำนวน    ๔๐  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน    32  คน  
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน      8  คน 
6.  กลุ่มการเรียนภาษา สังคมและเทคโนโลยี 
 รับ 1 ห้องเรียน จำนวน    40  คน 
 รับนักเรียน ม.๓ เดิม จำนวน    32  คน  
 รับนักเรียนทั่วไป จำนวน      8  คน 
 

เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน ม.๓ เดิม เรียนต่อ ม.๔ 
๑.  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
 ๑.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 
 ๑.๒)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
             และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์รวมเฉลี่ย ตั้งแต่  ๒.๗๕  ขึ้นไป  
๒.  กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 ๒.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 
 ๒.๒)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
            และคณิตศาสตร์รวมเฉลี่ย ตั้งแต่  ๒.๗๕  ขึ้นไป  
๓.  กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ  
 ๓.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 
 ๓.๒)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
            เฉลี่ย ตั้งแต่  ๒.๗๕  ขึ้นไป  
4.  กลุ่มการเรียนภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ  
 4.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 
 4.๒)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
            เฉลี่ย ตั้งแต่  ๒.๗๕  ขึ้นไป  
5.  กลุ่มการเรียนทวิศึกษา (สองหลักสูตร) 
 5.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
6.  กลุ่มการเรียนภาษา สังคมและเทคโนโลยี 
 6.๑)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
     ** ข้อ ๑ – 6 พิจารณาผลการเรียน (GPA) ๗๐% และคะแนนผล  
     การทดสอบแห่งชาติ (O-NET) ๓๐% 
7.  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ   
     กลุ่มบริหารทั่วไปและงานกิจการนักเรียน 
8.  ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน   
     คิดวิเคราะห์และเขียน 
9.  ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณา ข้อ ๑ – 6   
     ให้ย่ืนสมัครสอบคัดเลือกตามวันเวลาท่ีรับสมัครนักเรียน 
     ภายนอกโดยมีวิชาท่ีสอบคัดเลือก  ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน  ๕  วิชาหลัก    
     คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา              
     และภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 
 

การรับสมัครนักเรียน ม.๔ 
(ม.๓ เดิม) 

  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
 
 

 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

โทร. 02 – 136 - 7261, 
 098 – 246 -2610 

โทรสาร 02 – 136 - 7180  
เว็บไซต์ www.bodin4.ac.th 

 
 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

ตามวันและเวลาท่ีกำหนด

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

http://www.bodin4.ac.th/


 
ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

ระดับชั้น / ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  (ห้องเรียนพิเศษ) 

- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- MEP 

 
 

22 – 26 ก.พ. 63  
22 – 26 ก.พ. 63  

 
 

7 มี.ค. 63 
7 มี.ค. 63 

 
 

11 มี.ค. 63 
11 มี.ค. 63 

 
 

14 มี.ค. 63 
14 มี.ค. 63 

 
 

17 มี.ค. 63 
17 มี.ค. 63 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  (ห้องเรียนทั่วไป) 

- สอบคัดเลอืก 
- ความสามารถพิเศษ 
- เงื่อนไขพิเศษ 

 
 

21 – 25 มี.ค. 63 
21 – 22 มี.ค. 63 
21 – 25 มี.ค. 63 

 
 

28 มี.ค. 63 
24 มี.ค. 63 
28 มี.ค. 63 

 
 

1 เม.ย. 63 
26 มี.ค. 63 
1 เม.ย. 63 

 
 

1 เม.ย. 63 
26 มี.ค. 63 
1 เม.ย. 63 

 
 

6 เม.ย. 63 
6 เม.ย. 63 
6 เม.ย. 63 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  (ห้องเรียนทั่วไป) 

- นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม 
- ความสามารถพิเศษ 
- สอบคัดเลอืก 
- เงื่อนไขพิเศษ 

 
 

13 – 24 ม.ค. 63 
21 – 22 มี.ค. 63 
21 – 25 มี.ค. 63 
21 – 25 มี.ค. 63 

 
 
- 

24 มี.ค. 63 
29 มี.ค. 63 
29 มี.ค. 63 

 
 

9 มี.ค. 63 
26 มี.ค. 63 
4 เม.ย. 63 
4 เม.ย. 63 

 
 

9 มี.ค. 63 
26 มี.ค. 63 
4 เม.ย. 63 
4 เม.ย. 63 

 
 

7 เม.ย. 63 
7 เม.ย. 63 
7 เม.ย. 63 
7 เม.ย. 63 

 
 
 หลักฐานการสมัครของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

๑.  ทะเบียนบ้านของนักเรียน และถ่ายเอกสารมาด้วย ๑ ชุด 
๒.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือเทียบเท่า 
     หรือหลักฐานท่ีแสดงว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
     ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  หรือเทียบเท่า (ปพ.๑:บ  หรือใบรับรอง (ปพ.๗) 
     หรือสมุดรายงานประจำตัวฉบับจริง  (ปพ.๖)  ถ่ายเอกสาร ๑ ชุด) 
๓.  รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป  (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) 
๔.  ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม 
๕.  ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ย่ืนคะแนนวันท่ีสมัคร 
๖.  หลักฐานอืน่ ๆ  (ถ้ามี)      


