
 

 
   
                     ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

เรื่อง    การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
                                                        ปีการศึกษา  2561 

............................................................... 
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้อง 
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 1  และความต้องการของประชาชน   โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงขอก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
       1.1  คุณสมบัติ 
  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
       หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2560  หรือเทียบเท่า 

2. ไม่จ ากัดอายุ 
3. เป็นโสด 
4. เพศชาย 

1.2 หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสาร  ดังนี้  

1. หน้าแรกที่มีข้อมูลบ้านเลขท่ี  แขวง  เขต 
2. หน้าที่มีชื่อของนักเรียน 

  3.  หลักฐานการจบการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 
       ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า 
                     4.  ส าเนาคะแนนผลการสอบ O – NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2560 
  5.  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
                          (เขียนชื่อสกุลด้านหลังรูป) 
  6.  หลักฐานอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 
 2.  ก าหนดจ านวนรับ  วันรับสมัคร  คัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัวและมอบตัว 
      2.1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
             เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  (รับจ านวน  30  คน)                     
    คุณสมบัติเฉพาะ 1.  ผลการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน  5  ภาคเรียน 
            ในชั้น ม.1 – ม.2 และ ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.3 เฉลี่ยแต่ละวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.75      
       2.  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ 
            ศึกษาอยู่ปีละ  20,000.- บาท  นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป 
 3.  นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในโครงการนี้ 
 จนจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  รับสมัคร  วันที่  24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  08.30  -  16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบคัดเลือก  วันที่  11  มีนาคม  2561   (ใช้ดินสอ  2B และปากกา) 
  สอบวิชา  คณิตศาสตร์  เวลา  09.00 – 11.30 น. และวทิยาศาสตร์  เวลา  13.00 – 15.00  น. 
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  ประกาศผล     วันที่  16   มนีาคม   2561  เวลา   09.00  น.    
  รายงานตัว      วันที่  18   มนีาคม   2561  เวลา  09.00 – 16.30  น.  
  มอบตัว  วันที่   24   มีนาคม   2561   เวลา  09.00  - 16.30  น. 
      2.2  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  Intensive English Program : IEP  (รับจ านวน  36  คน)                     
    คุณสมบัติเฉพาะ 1.  ผลการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

จ านวน  5  ภาคเรียน  ในชั้น ม.1 – ม.2 และ ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.3  
เฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ ากว่า 2.75      

       2.  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ 
            ศึกษาอยู่ปีละ  20,000.- บาท  นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป 
 3.  นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในโครงการนี้ 
 จนจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  รับสมัคร  วันที่  24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  08.30  -  16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบคัดเลือก  วันที่  11  มีนาคม  2561   (ใช้ดินสอ  2B และปากกา) 
  สอบวิชา  ภาษาอังกฤษ  เวลา  09.00 – 11.00  น.   คณิตศาสตร์  เวลา  11.00 – 12.00  น. 
     และวิทยาศาสตร์  เวลา  13.00 – 14.00 น. 
  ประกาศผล     วันที่  16   มนีาคม   2561  เวลา   09.00  น.    
  รายงานตัว      วันที่  18   มนีาคม   2561  เวลา  09.00 – 16.30  น.  
  มอบตัว  วันที่   24   มีนาคม   2561   เวลา  09.00  - 16.30  น. 
       2.3  ประเภทสอบคัดเลือก 
  จ านวนรับ  25  คน (สายวิทย์ 15 คน  สายศิลป์ – ค านวณ  5 คน  สายศิลป์ – ภาษาจีน  5 คน) 
  รับสมัคร  วันที่  25 – 28  มีนาคม 2561   เวลา  08.30 – 16.30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2561  เวลา  09.00 – 15.00  น. (ใช้ดินสอ  2B) 
  สายวิทย์     -  สอบวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
  สายศิลป์     -  สอบวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  
  อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ตามข้อ 2.3 ประเภทสอบคัดเลือก  จะใช้ผลคะแนนสอบ O – NET 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประกอบการพิจารณาคิดเป็นร้อยละ  30  และคะแนนที่โรงเรียนจัดสอบ 
  คิดเป็นร้อยละ  70 
  ยื่นคะแนน O – NET  วันที่  26 - 30  มีนาคม  2561                 
  ประกาศผล  วันที่  5  เมษายน  2561  
  รายงานตัว   วันที่  5  เมษายน  2561  เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  มอบตัว       วันที่  8  เมษายน  2561  เวลา  09.00 - 16.30  น.  
  ดาวน์โหลด  ใบสมัคร  จากเว็บไซด์  www.debsirin.ac.th  หรือขอรับได้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  ตั้งแต่วันที่  26  มกราคม  2561 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   22  มกราคม   พ.ศ.  2561 
 
 
        (นายอนันต์  ทรัพย์วารี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

http://www.debsirin/

