
 

           
   
 
                     ประกาศโรงเรียนเทพศริินทร์ 

เรื่อง    การรบันักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4    
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปกีารศึกษา 256๕ 
............................................................... 

 
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
และความต้องการของประชาชน  โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงขอก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี ้
 
 1.  คณุสมบัติของผูส้มัคร และหลกัฐานการสมัคร 
       1.1  คุณสมบตั ิ
  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
       หรือก าลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 256๔ หรอืเทียบเท่า 

2. ไม่จ ากัดอาย ุ
3. เป็นโสด 
4. เพศชาย 

1.2 หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  ดังนี้  

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

  3.  หลักฐานการจบการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานทีแ่สดงว่าก าลังศึกษาอยู่ 
       ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 256๔  หรือเทียบเท่า ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร  
  4.  รูปถ่ายหนา้ตรง 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 าให้ผู้สมัครสอบต้องกลับมาแก้ไข

เอกสารใหม่ทั้งหมด 
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 2.  ก าหนดจ านวนรับ วนัรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
    2.1  ประเภทนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3 ปกีารศึกษา 256๔ โรงเรยีนเทพศิรินทร์ (จ านวนรบั 296 คน) 
  รบัสมคัร วันที่  7 - 21 กุมภาพันธ์  2565 
  ประกาศผล วันที่  11  มีนาคม   2565 

รายงานตัว  วันที่  14 มีนาคม  2565  เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  มอบตัว        วันที่  3 เมษายน  2565 เวลา  09.00 - 16.30  น.  
 

 2.2  ประเภทสอบคัดเลือก  จ านวนรบั  25  คน  ดังนี ้
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์   จ านวน 15  คน 
แผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ    จ านวน   5  คน 
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน   จ านวน   5  คน    

 รับสมัคร   วันที ่ 9 - 13  มีนาคม 2565 เวลา  08.30 - 16.30  น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

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

   สอบคดัเลือก   วันที่  27  มีนาคม   2565 เวลา  08.30 - 11.50  น. (ใช้ดินสอ  2B) 
   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์    สอบวิชา  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร ์  และภาษาอังกฤษ 
   แผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ          สอบวิชา  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
   แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน     สอบวิชา  ภาษาไทย  ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ 
   ประกาศผลและรายงานตัว   วันที ่ 31  มีนาคม   2565  เวลา  09.00 - 16.30  น. 
   มอบตัว   วันที ่3 เมษายน  2565 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
 

2.3   ประเภทเงื่อนไขพเิศษ  (รบัจ านวน 15 คน) 
การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ปีการศึกษา 256๕  ลงวันที่ 9 ธันวาคม  256๔ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๕   
1.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง 
     ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
2.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
4.  นักเรียนเป็นบุตรข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียนนั้น   
5.  โครงการโรงเรียนเทพเป็นหนึ่ง   

            6.  โรงเรียนในโครงการพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  
      สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน)  
7.   โรงเรียนในโครงการพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
      สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      สยามบรมราชกุมารี)   

  8.   โครงการความร่วมมือโรงเรียนวัดสระเกศ   
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  คุณสมบตัิเฉพาะของนกัเรียน 

1. เป็นเพศชาย 
2. มีความประพฤติดี 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 

3.1  แผนการเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ ไม่ต่ ากว่า 3.80 
3.2  แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ    ไม่ต่ ากว่า 3.50 

รบัสมคัร   วันที ่ 9 - 13  มีนาคม   2565 เวลา  08.30 - 16.30  น.  
  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

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

สอบคดัเลือก   วันที่  27  มีนาคม   2565 เวลา  08.30 – 11.50  น. (ใช้ดินสอ  2B) 
  แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      สอบวิชา  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ 
  แผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ         สอบวิชา  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ 
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  31  มีนาคม   2565  เวลา  09.00 - 16.30  น. 
  มอบตัว  วันที ่3 เมษายน  2565 เวลา  09.00 - 16.30  น. 
 
 

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


