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เกณฑ์การพิจารณา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564



1.  คุณสมบตัิเบื้องต้นของนักเรียน
1.1  เป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       โรงเรียนเทพศิรนิทร์  ปกีารศึกษา  2563
1.2 มีพฤตกิรรมเหมาะสม  ตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนด
1.3 ยื่นใบสมคัรแจ้งความจ านงขอเข้าศึกษาต่อ
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนด

                 (ภายในวนัที่ 22 มีนาคม 2564)



2.  เกณฑ์การพิจารณา
2.1  พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

5 ภาคเรียน ( ม.1, ม.2 และภาคเรียนที่ 1 ของ ม.3 ) มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม    ไม่ต่ ากว่า 2.00  
จบหลักสูตรภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พร้อมรุ่น) 



2.1.1  โครงการห้องเรียนพิเศษ
   1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม (SMTE) นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อห้องเรียน
พิเศษ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคเรียน 
( ม.1, ม.2 และ   ภาคเรียนที่ 1 ของ ม.3 ) แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง
สมัครสอบวัดศักยภาพ สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์



  โครงการห้องเรียนพิเศษ (ต่อ)
 2)  ห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

(EP) นักเรียนทีป่ระสงค์จะเรียน ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  5  ภาคเรียน ( ม.1, ม.2 และภาคเรยีนที่ 1 
ของ ม.3 )  รวมทั้ง 3  กลุม่สาระการเรียนรู้  ไม่ต่ ากว่า 3.00  ผลการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 3.25 และต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสมัครสอบวดัศักยภาพ  สอบวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาองักฤษ)



โครงการห้องเรียนพเิศษ (ตอ่)
 3)  ห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

(IEP) นักเรียนทีป่ระสงค์จะเรียน ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  5  ภาคเรยีน ( ม.1, ม.2 และภาคเรยีนที่ 1 
ของ ม.3 )  รวมทั้ง 3  กลุม่สาระการเรียนรู้  ไม่ต่ ากว่า 3.00  และตอ้ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสมัครสอบวดัศักยภาพ  สอบวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาองักฤษ)



2.1.2  ห้องเรียนทั่วไป
  1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน     
( ม.1, ม.2 และภาคเรียนที่ 1 ของ ม.3 ) แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า 2.75      
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า  3.00 โดยให้เลือกกลุ่มการเรียน
ที่สนใจดังนี้

ก. เน้นด้านแพทยศาสตร์และสาธารณสุข
ข. เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์
ค. เน้นด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
ง. เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี



  ห้องเรียนทั่วไป (ต่อ)
   2)  แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาค ไม่ต่ ากว่า 2.75
   3)  แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 

ไม่ต่ ากว่า 2.50
   4)  แผนการเรียน ศิลป์  – ภาษา  ( ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส  ) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00



2.  เกณฑ์การพิจารณา (ต่อ)
            2.2  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเทพศิรินทร์

2.3  กรณีมีนักเรียนสมัครเกินจ านวนแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โรงเรียนจะพจิารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ตามล าดับ

2.4  การจัดแผนการเรียนของนักเรียนจะพิจารณาตามความประสงค์และ
ศักยภาพของนักเรียน

2.5  กรณีที่นักเรียนเลือกแผนการเรียนเกินกว่าจ านวนที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียน
จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน ตามล าดับ

2.6  กรณีนักเรียนมีความสามารถพิเศษระดับชาติ หรือท าคุณประโยชน์แก่
โรงเรียน และสรา้งชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



3.  ก าหนดการ วันรับสมัคร  ประกาศผล  รายงานตัวและมอบตัว
     3.1  โครงการห้องเรียนพิเศษ

วันรับสมัคร วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564
สอบคัดเลือก วันท่ี 4         เมษายน 2564 
ประกาศผล และรายงานตัว วันที่  20       เมษายน 2564  
มอบตัว  วันที่  25 เมษายน 2564

     3.2  ห้องเรียนทั่วไป (ม.3เดิม)
วันรับสมัคร วันที่ 8 – 22  มีนาคม 2564
ประกาศผลการคัดเลือก                วันที ่         29  มีนาคม  2564 
รายงานตัว วันท่ี  30,31  มีนาคมและ    1 เมษายน  2564 
มอบตัว วันที่       9  พฤษภาคม  2564

4.  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องปฏิบัติตามก าหนดการที่โรงเรียนนัดหมาย 
     มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์



แนวปฏิบัตินักเรียนม.3(เดิม)

1.งานทะเบียน – วัดผล จะจัดเตรียมข้อมูล

ผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพื่อให้ครูประจ าชั้น 

ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

2. อัปโหลดใบสมัครหรือรับที่ครูประจ าชั้น

3. ผู้ปกครองและนกัเรียนลงชื่อในใบสมัคร


