
    
       

 
      
 

ประกาศโรงเรยีนเทพศิรินทร์ 
เรื่อง    การรบันักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ปกีารศึกษา  256๕ 
..................... 

 
  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 และความต้องการของประชาชน  โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงขอก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน 
ดังนี ้
 

1.  คณุสมบัติของผูส้มัคร และหลกัฐานการสมัคร 
1.1  คุณสมบตั ิ

  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
       หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 256๔ หรือเทียบเท่า 

2. ไม่จ ากัดอาย ุ
3. เป็นโสด 
4. เพศชาย 
5. คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทที่สมัคร 

1.2  หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ดังนี้ 

1. หน้าแรกที่มีข้อมูลบ้านเลขที ่ ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด 
2. หน้าที่มีชื่อของนักเรียน 

  3.  หลักฐานการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า หรอืหลักฐานทีแ่สดงว่า 
       ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ หรือเทียบเท่า ทีย่ังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร   

  4.  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
  5.  หลักฐานอืน่ ๆ ตามประเภทที่สมัคร 
 

หมายเหตุ   1. นักเรียนที่จะสมัครสอบกรุณาเตรียมไฟล์รูปเอกสารแบบ .jpg / .jpeg  โดยถ่ายภาพจาก
โทรศัพท์มือถือ หรือสแกนเนอร์  ไฟล์รูปเอกสารแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB 

๒. ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ 
๓. หากไฟล์เอกสารที่อัปโหลดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะท าให้ผู้สมัครสอบต้องกลับมา

แก้ไขเอกสารใหม่ทั้งหมด 
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2.  ก าหนดจ านวนรับ วนัรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
2.1   ประเภทความสามารถพิเศษ  (รบัจ านวน 20 คน) 

คุณสมบตัเิฉพาะ    1. มีใบรับรองแสดงความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาด้านความสามารถพเิศษ     
ที่รับ ได้แก่ ฟุตบอล 3 คน ฟุตซอล 3 คน บาสเกตบอล 3 คน เทเบิลเทนนิส 1 คน  
ดนตรีไทย 3 คน และดนตรีสากล 2 คน คณิตศาสตร์ (A-math & Sudoku) 3 คน  
และความสามารถอื่น ๆ  ที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป 2 คน 

2. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาศักยภาพและแข่งขันสร้างชื่อเสียง     
ให้แก่โรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ป ี

   หมายเหตุ กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษไม่ครบตามจ านวนทางคณะกรรมการ 
   รับนักเรียนของโรงเรียนสามารถน าไปพิจารณารับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษได ้
รบัสมคัร   วันที่  9 – 1๐ มีนาคม  2565   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
วิธีการสมัคร   สมัครและอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  

        https://admission.debsirin.ac.th/ 
คัดเลือก   วันที่  2๒ มีนาคม  2565   เวลา  08.30 – 15.00 น. 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  ๒๓ มีนาคม  2565   เวลา  09.00 – 16.30 น. 
   (ผู้ที่ได้รับคัดเลอืกจะต้องเข้าสอบในวันที่ 26 มีนาคม  2565 ทุกคน) 
มอบตัว  วันที่  2 เมษายน 2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 
2.2   ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพืน้ทีบ่ริการ (รบัจ านวน ๔๐ คน) 

  คุณสมบตัิเฉพาะของนกัเรียน 
การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๕  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 256๔ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๕ 

นักเรียนในเขตพืน้ที่บรกิาร  หมายถึง 
1)  นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ใน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค แขวงป้อมปราบ  

แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตสัมพันธวงศ์  แขวงจักรวรรดิ   แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์   
เขตปทุมวัน  แขวงรองเมือง  แขวงวังใหม่  

2)  นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี  
นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม 256๕ และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือ
เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง  และให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน 
  กรณีที่นักเรียนมิได้อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่อาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ อย่างน้อย 2 ปี 
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 256๕ ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง และให้เป็นไป
ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน 
รบัสมคัร   วันที ่๙ – ๑๓ มีนาคม 256๕ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
วิธีการสมัคร   สมัครและอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  

        https://admission.debsirin.ac.th/ 
สอบคัดเลือก   วันที่  26 มีนาคม  2565   เวลา  08.30 – 15.00 น.    (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 

สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
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ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๓๐ มีนาคม  2565   เวลา  09.00 – 16.30  น. 
มอบตัว   วันที่  2 เมษายน 2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
 

2.3  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  (รบัจ านวน 162 คน)     
รบัสมคัร   วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม 256๕  เวลา  08.30 – 16.30  น.  

  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
วิธีการสมัคร   สมัครและอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  

        https://admission.debsirin.ac.th/ 
สอบคดัเลือก   วันที่  26 มีนาคม  2565  เวลา  08.30 – 15.00 น. 

สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
    (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๓๐ มีนาคม  2565   เวลา  09.00 – 16.30  น. 
มอบตัว   วันที่  2 เมษายน 2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 

2.4   ประเภทสอบคัดเลือกและมเีงื่อนไขพิเศษ  (รบัจ านวน ๓๐ คน)  ตามนโยบายของ สพฐ. 
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา 256๕  ลงวันที่  ๙ ธันวาคม 256๔ และส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๕ 

1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4. นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

รบัสมคัร วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม 256๕  เวลา  08.30 – 16.30  น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วิธีการสมัคร สมัครและอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์  
        https://admission.debsirin.ac.th/ 

สอบคดัเลือก วันที่  26 มีนาคม  2565  เวลา  08.30 – 15.00 น. 
สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 

    (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๓๐ มีนาคม  2565   เวลา  09.00 – 16.30  น. 
มอบตัว   วันที่  2 เมษายน 2565  เวลา  09.00 – 16.30 น. 

 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่  ๙  กุมภาพนัธ์   พ.ศ.  256๕ 
 
 
 
 
      (นายวิธาน  พรหมสินธุศกัดิ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 


