โครงการทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
Bodin 2 Pre - Entrance Matthayomsuksa 1 – 2021
( ฉบับเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 )

.........................................................................................................................................................
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ต้องพัฒ นาเยาวชนให้ก้าวทันอนาคตที่ จะเติบโตใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ การจ้างงาน และอื่นๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเทคโนโลยีที่นับวันทวีความก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพและศักยภาพสูงสุดในอนาคตของผู้เรียน
มี ห ลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นเต็ ม ศั ก ยภาพและความสนใจ ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษคณิ ต ศาสตร์ -วิ ท ยาศาสตร์ (Gifted)
ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เปิดหลั กสูตรห้องเรียนปกติ
พร้อมวิชาเลือกที่หลากหลาย และเปิดโรงเรียนให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนภายนอกอีกหลายรูปแบบ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่มีศักยภาพจัดการศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพระดับดีเยี่ยมจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดย สมศ. (องค์กรมหาชน)
เพื่อให้บริการและเปิดโอกาส นักเรียนและผู้ปกครองได้ประเมินศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ จึงจัดโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น การพัฒนาตนเองมีหลายวิธีรวมทั้งการทดสอบก็เป็นวิธีที่ดี ซึ่งเมื่อทดสอบหลายครั้งหลายข้อทดสอบ
จะวิเคราะห์ตนเองชัดเจนในจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองโปรดสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีโอกาส
ทดลองสอบเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของนักเรียนในโอกาสต่อไป

-----------------------------------------------------------กาหนดวันสอบ

ห้องเรียนพิเศษ สอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
ห้องเรียนปกติ สอบ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
กาหนดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ปิดชาระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 22.00 น.
พิมพ์บัตรประจาตัวผู้สอบ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ผู้สมัคร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นอื่นที่สนใจ
วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ความถนัดคานวณ (Gifted) ความถนัดภาษาอังกฤษ (EP)
ประกาศผล
ห้องเรียนพิเศษ วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 2564 ห้องเรียนปกติ วันจันทร์ ที่ 15 มี.ค. 2564
ค่าสมัคร
ประเภทละ 400 บาท * ไม่ต้องใช้หลักฐานและรูปถ่ายในการสมัครทดลองสอบ *
สถานที่รับสมัคร
เวปไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ( www.bodin2.ac.th )
สอบถามเพิ่มเติมสานักงานสอนเสริม ฯ (ห้อง ISO) อาคาร 1 ชั้น 2
 โทรศัพท์ : 0 2947 9160-1 ต่อ 121 , 096-945-1537
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานสอนเสริมฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
** ห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษคณิต – วิทย์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษ English program (Ep)
ร.ร.บ.ด.๒ / โครงการ
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ฉบับที่ 1 : 12 พฤศจิกายน 2563
สานักงานสอนเสริมฯ

กาหนดการสาหรับผู้สมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
วัน เดือน ปี
1 ก.พ. 64 – 1 มี.ค. 64

ห้องเรียนพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564
ห้องเรียนปกติ

กิจกรรม
รับสมัครสอบ การทดลองสอบ
Bodin 2 Pre - Ent M.1
www.bodin2.ac.th

ทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1
ปีการศึกษา 2564
ตามกาหนดตารางสอบ

สถานที่
สมัครออนไลน์ ผ่านทาง
www.bodin2.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ตามห้องสอบที่กาหนด

ผู้เกี่ยวข้อง
นักเรียนชั้น ป.6 หรือ
ชั้นอื่น ๆ ที่สนใจ

- นักเรียนที่สมัครสอบ
- ผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2564
ห้องเรียนพิเศษ
วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564
ห้องเรียนปกติ

- โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
- เว็บไซต์โรงเรียน
www.bodin2.ac.th

ประกาศผลการสอบ

วันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 2564

- นักเรียนที่สมัครสอบ
- ผู้ปกครอง

รางวัลห้องเรียนปกติ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ : กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ตามลาดับ
ร.ร.บ.ด.๒ / โครงการ
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ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ตารางสอบ Pre-Ent ม.1 ปี การศึกษา 2564
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ (Gifted)
วันสอบ

วันอาทิตย์ที่
14
มีนาคม
พ.ศ. 2564

เวลาสอบ
08.30 – 09.30
09.50 – 10.50
11.10 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 14.30

จานวน(นาที)
วิชา
จานวนข้อ คะแนน
60
คณิตศาสตร์
30
50
60
วิทยาศาสตร์
40
50
60
ความถนัดคานวณ
30
50
50
พักรับประทานอาหาร
ภาษาไทย
40
90
สังคมศึกษา
30
100
ภาษาอังกฤษ
30

ห้องเรียนพิเศษ English program (EP)
วันสอบ

วันอาทิตย์ที่
14
มีนาคม
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ร.ร.บ.ด.๒ / โครงการ

เวลาสอบ
08.30 – 09.30
09.50 – 10.50
11.10 – 12.10

จานวน(นาที)
60
60
60

12.10 – 13.00

50

13.00 – 14.30

90

วิชา
จานวนข้อ คะแนน
คณิตศาสตร์
30
50
วิทยาศาสตร์
40
50
ความถนัด
40
50
ภาษาอังกฤษ
พักรับประทานอาหาร
ภาษาไทย
40
สังคมศึกษา
30
100
ภาษาอังกฤษ
30

1. การแต่งกายแต่งชุดนักเรียนเรียบร้ อยตามระเบียบของโรงเรียน
2. การนายานพาหนะเข้ า-ออกในโรงเรียน เข้ าประตูหน้ า ออกประตูหลัง
3. เนื่องจากโรงเรียนมีสถานที่จอดรถคับแคบ กรุณาหลีกเลี่ยงการนารถยนต์มาจอดในโรงเรียน
4. เตรียมดินสอสีดาที่มีความเข้ มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป และยางลบ
5. เตรียมบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ าทดลองสอบฯ พร้ อมบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน
6. ก่อนเวลา 07.30 น. มาถึงโรงเรียน รับประทานอาหาร และเตรียมความพร้ อมส่วนตัวให้ เรียบร้ อย
7. เวลา 07.30 น. เข้ าแถวเตรียมความพร้ อม และมีคณะกรรมการนาไปห้ องสอบ
8. โปรดนัดหมายเวลา และสถานที่กบั ท่านผู้ปกครองให้ เรียบร้ อย
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ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ห้องเรียนห้อตารางสอบ
ง
Pre-Ent ม.1 ปี การศึกษา 2564
ปกติ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันสอบ

เวลาสอบ
จานวน(นาที)
08.30 – 09.20
50
50
วันอาทิตย์ที่ 09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
50
7
11.30 – 12.30
60
มีนาคม
พ.ศ. 2564 12.30 – 13.20
50
13.30 – 14.20
50

วิชา
จานวนข้อ คะแนน
คณิตศาสตร์
30
40
ภาษาไทย
40
40
สังคมศึกษา
40
40
พักรับประทานอาหาร
วิทยาศาสตร์
40
40
ภาษาอังกฤษ
40
40

หมายเหตุ 1. การแต่งกายแต่งชุดนักเรียนเรียบร้ อยตามระเบียบของโรงเรียน
2. การนายานพาหนะเข้ า-ออกในโรงเรียน เข้ าประตูหน้ า ออกประตูหลัง
3. เนื่องจากโรงเรียนมีสถานที่จอดรถคับแคบ กรุณาหลีกเลี่ยงการนารถยนต์
มาจอดในโรงเรียน
4. เตรียมดินสอดาที่มีความเข้ มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป และยางลบ
5. เตรียมบัตรประจาตัวผู้สมัครเข้ าทดลองสอบฯ พร้ อมบัตรประจาตัวนักเรียน
หรือบัตรประจาประชาชน
6. ก่อนเวลา 07.30 น. มาถึงโรงเรียน รับประทานอาหาร และเตรียมความพร้ อม
ส่วนตัวให้ เรียบร้ อย
7. เวลา 07.30 น. เข้ าแถวเตรียมความพร้ อม และมีคณะกรรมการนาไปห้ องสอบ
8. โปรดนัดหมายเวลา และสถานที่กบั ท่านผู้ปกครองให้ เรียบร้ อย

ร.ร.บ.ด.๒ / โครงการ
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