
 
 

      

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เรื่อง    การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา  2560   
..................... 

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

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และหลักฐานการสมัคร 
       1.1  คุณสมบัติ 
  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
       หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559  หรือเทียบเท่า 

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

1.2 หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสาร  ดังนี้ 

1. หน้าแรกที่มีข้อมูลบ้านเลขท่ี  แขวง  เขต 
2. หน้าที่มีชื่อของนักเรียน 
3. หน้าที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะประเภทพื้นที่บริการ (พิจารณาตามข้อ 3.3.3, 3.3.5 

หน้าที่ 16 - 17) 
  3.  หลักฐานการจบการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า 
       ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2559  หรือเทียบเท่า 
  4.  ส าเนาคะแนนผลการสอบ O – NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2559 
  5.  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
  6.  หลักฐานอื่น ๆ ตามประเภทที่สมัคร 
 2.  ก าหนดจ านวนรับ  วันรับสมัคร  คัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัวและมอบตัว 
      2.1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
                      วิทยาศาสตร์ (รับจ านวน  80  คน) 
  คุณสมบัติเฉพาะ    1.  ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5  เฉลี่ยแต่ละวิชา ไม่ต่ ากว่า  2.75          
            โดยมีใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา และต้องปฏิบัติตาม 
            เงื่อนไขค่าใช้จ่าย 
       2.  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ 
            ศึกษาอยู่ปีละ  20,000.- บาท  นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป 
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       3.   นักเรียนจะต้องมีความมุ่งม่ันอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในโครงการนี้ 
                                                   จนจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   รับสมัคร วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลือก  วันที่  4  มีนาคม 2560 
      สอบวิชา คณิตศาสตร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.30 น.       
                        (ใช้ดินสอ  2B และปากกา ในการท าข้อสอบ) 
  ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  มอบตัว  วันที่   19  มีนาคม   2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

 2.2  ประเภทห้อง Mini English Program : MEP  ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม 
   หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (จ านวน  60  คน) 

   คุณสมบัติเฉพาะ    1.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5  
             เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป โดยมีใบรับรองผลการเรียน 
             จากสถานศึกษา  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 
        2.  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
             ปีละ 35,000.- บาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป 
        3.  นักเรียนจะต้องมีความมุ่งม่ันอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในโครงการนี้ 
                                                   จนจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   รับสมัคร วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลอืก  วันที่  4  มีนาคม  2560 
 สอบวิชา ภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00 – 11.00 น.  วิทยาศาสตร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.

คณิตศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 14.00 น.    
                        (ใช้ดินสอ  2B ในการท าข้อสอบ) 
  ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  มอบตัว  วันที่   19  มีนาคม   2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

2.3  ประเภทห้อง English Program : EP  ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม     
       หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (จ านวน  30  คน) 

   คุณสมบัติเฉพาะ    1.  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5  
             เฉลี่ย  2.75  ขึ้นไป โดยมีใบรับรองผลการเรียน 
             จากสถานศึกษา  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 
        2.  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
             ปีละ 70,000.- บาท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป 
        3.  นักเรียนจะต้องมีความมุ่งม่ันอย่างแท้จริงที่จะอยู่ในโครงการนี้ 
                                                   จนจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   รับสมัคร วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   สอบคัดเลือก  วันที่  4  มีนาคม 2560 
 สอบวิชา ภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00 – 11.00 น.  วิทยาศาสตร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.

คณิตศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 14.00 น.    
                        (ใช้ดินสอ  2B ในการท าข้อสอบ) 
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  ประกาศผล  วันที่  9  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  วันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
  มอบตัว  วันที่   19  มีนาคม   2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
       2.4  ประเภทความสามารถพิเศษ (รับจ านวน  20  คน) 
    คุณสมบัติเฉพาะ   มีใบรับรองแสดงความสามารถพิเศษจากสถานศึกษา 
    ด้านความสามารถพิเศษท่ีรับ ได้แก่ 
    ฟุตบอล  2  คน   บาสเกตบอล  2  คน    เทเบิลเทนนิส  2  คน   

  ดนตรีไทย  5  คน  และดนตรีสากล (เครื่องเป่าและเครื่องตี)  3  คน  คณิตศาสตร์ (A-math &  
  Sudoku) 5 คน  และความสามารถอ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  1  คน 
รับสมัคร  วันที่  27 – 28  มีนาคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.  

    คัดเลือก  วันที่  30  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. 
    ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  31  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
    มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30 น. 
      2.5  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (รับจ านวน  120  คน)     
    รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560   เวลา  08.30 – 16.30  น.  

  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. 
   สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
   (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
  ยื่นคะแนน  O – NET  วันที่  27 - 30  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

2.6  ประเภทสอบพื้นที่บริการ (รับจ านวน  80  คน) 
    คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 

1. ต้องมีชื่ออยู่ใน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย        
แขวงคลองมหานาค  เขตสัมพันธวงศ์  แขวงตลาดน้อย  แขวงสัมพันธวงศ์  แขวงจักรวรรดิ   
เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่  แขวงรองเมือง   

2. ต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  หรือ  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เปน็เจ้าบ้าน  หรือ 
      เจ้าของบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจน 
3. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่จริง อย่างน้อย  2  ปี  นับถึงวันที่   
     16  พฤษภาคม  2560   

     รับสมัคร  วันที่  27 – 30  มีนาคม  2560   เวลา  08.30 – 16.30  น. 
                     (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. 
   สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
   (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
  ยื่นคะแนน  O – NET  วันที่ 27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
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2.7   ประเภทสอบและมีเงื่อนไขพิเศษ  (รับจ านวน  30  คน) 
  1.  ผู้ให้หรือบริจาคที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
   2.  ผู้ที่อุทิศตนหรือเสียสละในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

     อย่างต่อเนื่อง 
3.  ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบภัยพิบัติจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้ที่บิดามารดา 

ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัยอื่น ๆ 
  4. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
      การรับนักเรียนปีการศึกษา  2560 ข้อ 3.3.....4 (หน้า 18 - 19) การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  
                        (ตามเงื่อนไขพิเศษที่ สพฐ. ก าหนด) 

     รับสมัคร วันที่  27–30 มีนาคม 2559  เวลา  08.30 – 16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
       สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. 
          สอบวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 

        (ใช้ดินสอ 2B ในการท าข้อสอบ) 
  ยื่นคะแนน  O – NET  วันที่ 27 – 30  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 
  มอบตัว  วันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  09.00 – 16.30  น. 

อนึ่ง  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ตามข้อ 2.5,  2.6,  2.7  ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป 
สอบพ้ืนที่บริการ   สอบและมีเงื่อนไขพิเศษ  จะใช้ผลคะแนนสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ประกอบการพิจารณาคิดเป็นร้อยละ  20  และคะแนนที่โรงเรียนจัดสอบคิดเป็นร้อยละ  80 

  ดาวน์โหลด  ใบสมัคร  จากเวบไซด์   www.debsirin.ac.th  หรือขอรับได้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2560 
 
 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่   31  มกราคม   พ.ศ.  2560 
 
 
         (นายอนันต์  ทรัพย์วารี) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์    

http://www.debsirin.ac.th/

