ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 อนุญำตให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
เปิ ดห้องเรีย นพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิ ตศำสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษำตอนต้ น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนต่อสำหรับห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร และรำยละเอียดในกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. การรับสมัคร
1.1 รับสมัครนักเรียน ทั่วไปด้วยวิธีกำรสอบคัดเลือก จำนวน 18 คน
1.2 รับจำกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เดิม
จำนวน 18 คน
2. คุณสมบัติของนักเรียน
2.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ
หรือ กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีผลกำรเรียนรวมใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 รวม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.2 ไม่จำกัดอำยุ
2.3 เป็นโสด
2.4 มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
2.5 มีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.6 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่

-23. หลักเกณฑ์พิจารณานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
3.1 มีผลกำรเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.75 มีผลกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
และวิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และได้รับกำรพิจำรณำโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
3.2 ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนจะพิจำรณำตำมลำดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
จำกสูงสุดจนถึงลำดับสุดท้ำย
3.3 หำกผลกำรเรียนรวมเท่ำกันในลำดับสุดท้ำย ให้ดูผลกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สูงกว่ำ
เป็นผู้คัดเลือกได้ หำกผลกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์เท่ำกันให้ดูผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
สูงกว่ำเป็นผู้คัดเลือกได้ หำกผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เท่ำกันอีก ให้ดูผลกำรเรียนวิชำ
ภำษำอังกฤษสูงกว่ำเป็นผู้คัดเลือกได้
3.4 ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวน จะนำจำนวนที่เหลือไปรับเพิ่มเติมจำกนักเรียนทั่วไปจนเต็ม
ตำมจำนวนที่ประกำศรับ
4. กาหนดการรับสมัคร รายงานตัวและมอบตัว
4.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
4.1.1 รับสมัคร วันที่ 5 – 14 กุมภำพันธ์ 2563
เวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
4.1.2 ประกำศผล วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.1.3 รำยงำนตัว วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.1.4 มอบตัว วันที่ 18 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.2 นักเรียนทั่วไป
4.2.1 รับสมัคร วันที่ 22 – 26 กุมภำพันธ์ 2563
เวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
4.2.2 สอบคัดเลือก วันที่ 8 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.2.3 ประกำศผล วันที่ 12 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.2.4 รำยงำนตัว วันที่ 15 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.2.5 มอบตัว วันที่ 18 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
4.2.6 รำยวิชำที่สอบ ได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์ 30 คะแนน วิชำคณิตศำสตร์ 30 คะแนน
วิชำภำษำอังกฤษ 30 คะแนน วิชำภำษำไทย 20 คะแนน วิชำสังคมศึกษำ 20 คะแนน

-3หมายเหตุ
กำรจัดลำดับผลกำรคัดเลือกนักเรียนทั่วไป โดยดูจำกคะแนนที่ได้ รับจำกกำรสอบคัดเลือกรวมกัน
เรียงลำดับตำมคะแนนสูงมำหำต่ำ จนเท่ำกับจำนวนนักเรียนที่ประกำศรับ หำกคะแนนรวมเท่ำกันในลำดับสุดท้ำย
ให้ดูคะแนนผลกำรสอบวิชำวิทยำศำสตร์ สูงกว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หำกคะแนนสอบคัดเลือกวิชำวิทยำศำสตร์
เท่ำกัน ให้ดูคะแนนวิชำคณิตศำสตร์สูงกว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หำกคะแนนสอบคัดเลือกวิชำคณิตศำสตร์เท่ำกันอีก
ให้ดูคะแนนวิชำภำษำอังกฤษสูงกว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และหำกคะแนนเท่ำกันอีกให้ดูจำกคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ย
เป็นหลัก
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร (สมัครตำม วัน เวลำที่กำหนด)
5.2 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง พร้อมสำเนำ ที่ลงลำยมือชื่อผู้รับรองสำเนำถูกต้อง
5.3 หลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
5.4 รูปถ่ำยชุดนักเรียน สีหรือขำวดำ ขนำด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.5 เอกสำรใบรับรองควำมประพฤติ จำกสถำนศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่
6. ค่าใช้จ่าย
6.1 ค่ำลงทะเบียนเรียนภำคเรียนละ 10,000 บำท
6.2 ค่ำใช้จ่ำยบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
7. สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
ทั้ ง นี้ หำกนั ก เรี ย นที่ มี ร ำยชื่ อ ผ่ ำ นกำรสอบคั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ม ำรำยงำนตั ว และท ำกำรมอบตั ว
ตำมวันและเวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ กำรเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร อำคำร 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
ในวันและเวลำรำชกำร (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่วั นที่ประกำศเป็นต้นไป หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ หมำยเลข
02-384-6320 , 02-394-4701 ต่อ 130
ประกำศ ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563

(นำยบรรหำร เอี่ยมสอำด)
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------ด้ วยส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำมั ธ ยมศึกษำ เขต 6 อนุ ญ ำตให้ โรงเรีย นเทพศิริน ทร์ สมุ ท รปรำกำร
เปิ ดห้ องเรีย นพิ เศษด้ ำนวิท ยำศำสตร์ คณิ ตศำสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึกษำตอนต้ น และชั้ น มัธ ยมศึกษำตอนปลำย ตั้ งแต่
ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นไปนั้น
เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กำรรับ นั กเรีย นเข้ำ เรีย นต่ อส ำหรับ ห้ องเรีย นพิ เศษด้ ำ นวิท ยำศำสตร์ คณิ ต ศำสตร์
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 1 ของโรงเรีย นเทพศิ ริ น ทร์ สมุ ท รปรำกำร ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2563 เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรีย บร้ อ ย
ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุท รปรำกำร จึงกำหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัครและรำยละเอียดในกำรดำเนินกำรดังนี้
1. การรับสมัคร
รับนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริกำรและทั่วไปด้วยวิธีกำรสอบคัดเลือก จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน
ห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ จำนวน 36 คน
ห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำจีน จำนวน 36 คน
2. ห้องเรียนพิเศษ
2.1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
2.1.2 มีผลกำรเรียนรวมในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ตำกว่
่ ำ 2.75
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00
2.1.3 ไม่จำกัดอำยุ
2.1.4 เป็นโสด
2.1.5 มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
2.1.6 มีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.1.7 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่
2.2 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน
2.2.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเทียบเท่ำ
หรือกำลังศึกษำอยู่ในชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
2.2.2 มีผลกำรเรียนรวมในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 ไม่ตำกว่
่ ำ 2.75
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00 และมีผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.2.3 มีควำมสนใจภำษำจีน

-22.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

ไม่จำกัดอำยุ
เป็นโสด
มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
มีสุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง
ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่

3. กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
3.1 รับสมัคร วันที่ 22 – 26 กุมภำพันธ์ 2563
เวลำ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
3.2 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
3.3 ประกำศผล วันที่ 11 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
3.4 รำยงำนตัว วันที่ 14 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
3.5 มอบตัว วันที่ 17 มีนำคม 2563
เวลำ 09.00 – 16.30 น.
3.6 รำยวิชำที่สอบ ได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ 30 คะแนน วิชำวิทยำศำสตร์ 30 คะแนน
วิชำภำษำอังกฤษ 30 คะแนน วิชำภำษำไทย 20 คะแนน และวิชำสังคมศึกษำ 20 คะแนน
หมายเหตุ
กำรประกำศผลกำรสอบจะต้องคัดเลือกตำมแผนกำรเรี ยนที่นักเรียนเลือก โดยเรียงลำดับตำมคะแนนที่
สอบได้ หำกแผนกำรเรียนใดมีนักเรียนครบจำนวนแล้ว นักเรียนที่เหลือจะถูกจัดเข้ำแผนกำรเรียนถัดไป กำรจัดลำดับผลกำร
คัดเลือกนักเรียน โดยดูจำกคะแนนที่ ได้รับจำกกำรสอบคัดเลือกรวมกัน เรียงลำดับตำมคะแนนสูงมำหำต่ำ จนเท่ำกั บ
จำนวนนักเรียนที่ประกำศรับ หำกคะแนนรวมเท่ำกันในลำดับสุดท้ำย ให้ดูคะแนนผลกำรสอบวิชำวิทยำศำสตร์สูงกว่ำเป็น
ผู้สอบคัดเลือกได้ หำกคะแนนสอบคัดเลือกวิชำวิทยำศำสตร์เท่ำกัน ให้ดูคะแนนวิชำคณิตศำสตร์สูงกว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
หำกคะแนนสอบคัดเลือกวิชำคณิตศำสตร์เ ท่ำกันอีก ให้ดูคะแนนวิชำภำษำอังกฤษสูงกว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และหำก
คะแนนเท่ำกันอีกให้ดูจำกคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ยเป็นหลัก
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร (สมัครตำม วัน เวลำที่กำหนด)
4.2 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง พร้อมสำเนำ ทีล่ งลำยมือชื่อผู้รับรองสำเนำถูกต้อง
4.3 หลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองกำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
4.4 รูปถ่ำยชุดนักเรียน สีหรือขำวดำ ขนำด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

-35. ค่าใช้จ่าย
5.1 ค่ำลงทะเบียนเรียนภำคเรียนละ 8,750 บำท
5.2 ค่ำใช้จ่ำยบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
6. สถานที่รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
ทั้งนี้ หำกนักเรียนที่มีรำยชื่อผ่ำนกำรสอบคัดเลือกแล้วไม่มำรำยงำนตัวและทำกำรมอบตัว ตำมวันและ
เวลำที่กำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์กำรเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร อำคำร 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร ในวัน
และเวลำรำชกำร (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ หมำยเลข 02-384-6320 ,
02-394-4701 ต่อ 130

ประกำศ ณ วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2563

(นำยบรรหำร เอี่ยมสอำด)
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร

