ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์

ถ่ายทอดสดทาง facebook page :
โครงการเทพราเพย : Deb-Rumphoei
https://www.facebook.com/DebR
umphoeiProject

วาระที่ 1
1.ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้นม.3
ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564
- คุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนทั่วไป
- เกณฑ์การพิจารณาโครงการห้องเรียนพิเศษ
- เกณฑ์การพิจารณาห้องเรียนทั่วไป
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
แผนการเรียนศิลป์ (คานวณ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส)
- กาหนดวันรับสมัคร ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
1.2 ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2564

กาหนดการรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ปีการศึกษา 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท

วันรับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

19 – 23 มี.ค. 64

4 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

25 เม.ย. 64

1.2 ห้ องเรียนพิเศษ IEP ( 36 คน )

19 – 23 มี.ค. 64

4 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

25 เม.ย. 64

1.3 ห้ องเรียนพิเศษ EP ( 30 คน )

19 – 23 มี.ค. 64

4 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64

25 เม.ย. 64

8 – 22 มี.ค. 64

-

29 มี.ค. 64

30, 31 มี.ค.
และ 1 เม.ย. 64

9 พ.ค. 64

2.2 สอบคัดเลือกทั่วไป ( 25 คน )
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( 15 คน )
- แผนการเรียนศิลป์( 10 คน )

24 – 28 เม.ย. 64

2 พ.ค. 64

6 พ.ค. 64

6 พ.ค. 64

9 พ.ค. 64

2.3 สอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ ( 15 คน )

24 – 28 เม.ย. 64

2 พ.ค. 64

6 พ.ค. 64

6 พ.ค. 64

9 พ.ค. 64

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ( SMTE ) (66 คน )

2. ห้องเรียนทั่วไป
2.1 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ( 312 คน)

วาระที่ 2
2.1 แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

2.1.1ห้องเรียนพิเศษ
ระบุรายละเอียดห้องเรียนพิเศษ
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
จานวนห้อง จานวนนักเรียนต่อห้อง
1. EP (English Program)
1
30
2. IEP (Intensive English
1
36
Program)
3. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1
30
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ตาม
โครงการของ สพฐ. (SMTE)
4. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1
36
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน
คู่ขนานตามโครงการของโรงเรียนเทพศิ
รินทร์ (SMTE)
รวม
4
30 / 36

รวม
30
36
30

36

132

• ห้ องเรี ยนพิเศษ จานวน 4 ห้ อง รวมจานวน 132 คน
•
- EP จานวน 1 ห้ อง จานวน 30 คน
นักเรี ยนเทพศิรินทร์ เดิม จานวน 20 คน
สอบคัดเลือก จานวน 10 คน
•
- IEP จานวน 1 ห้ อง จานวน 36 คน
นักเรี ยนเทพศิรินทร์ เดิม จานวน 30 คน
สอบคัดเลือก จานวน 6 คน
•
- SMTE จานวน 2 ห้ อง จานวน 66 คน
นักเรี ยนเทพศิรินทร์ เดิม จานวน 36 คน
สอบคัดเลือกจานวน 30 คน

2.1.2 ห้องเรียนปกติ
ระบุรายละเอียดห้องเรียนปกติ
รวม
แผนการเรียน
จานวน จานวนนักเรียนต่อ
ห้อง
ห้อง
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4
44
176
2. แผนการเรียนศิลป์
รวม

4

44

176

8

44

352

ห้องเรียนปกติ จานวน 8 ห้อง รวมจานวน 352 คน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน 4 ห้อง จานวนนักเรียน 176 คน
*เน้นด้านแพทยศาสตร์-สาธารณสุข 1 ห้อง ห้อง ๆ ละ 44 คน
*เน้นด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ห้อง ห้อง ๆ ละ 44 คน
*เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์
1 ห้อง ห้อง ๆ ละ 44 คน
*เน้นด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ห้อง ห้อง ๆ ละ 44 คน
- แผนการเรียนศิลป์ จานวน 4 ห้อง จานวนนักเรียน 176 คน
* ศิลป์ – คานวณ เน้นคณิตศาสตร์ –ภาษอังกฤษ 2 ห้อง
* ศิลป์ – ภาษา(เน้นภาษาจีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส)
2 ห้อง

2.1.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ร้อยละ 82
ห้องเรียนปกติ
(คน)
312

ห้องเรียนพิเศษ (คน)
86

รวมทั้งหมด (คน)
398

รับนักเรียนม.3 (เดิม) จานวน 312 คน
-แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 155 คน
-แผนการเรียนศิลป์ – คานวณ จานวน 80 คน
-แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จานวน 77 คน
หมายเหตุ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จานวน 484 คน

2.1.4 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สอบทั่วไป)
สอบคัดเลือก
(คน)
25

ห้องเรียนปกติ
ความสามารถ เงื่อนไขพิเศษ
พิเศษ(คน)
(คน)
15

รวม
(คน)
40

ห้องเรียนพิเศษ
(คน)

รวม
(คน)

46

สอบคัดเลือก รวมจานวน 25 คน
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จานวน 15 คน
- แผนการเรียนศิลป์ จานวน 10 คน (คานวณ 5 คน,ภาษาจีน 5 คน)
เงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม รวมจานวน 15 คน

86

• วาระที่ 3 สมัครคัดเลือกม.3 ปี การศึกษา 2563 เข้ าศึกษาต่อ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2564
-ใบสมัคร
- ใบผลการเรี ยนเฉลี่ยกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมเพื่อเลือกแผนการเรี ยน
นักเรี ยนที่คาดว่ าจะจบหลักสูตร ปี การศึกษา 2563
พร้ อมรุ่ นเท่ านัน้

