
 

 

 
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

เรื่อง   ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ประจำปีการศึกษา 2564 

************************************************************************* 

  เพ่ือให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ วถึง และมีคุณภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  นโยบายและ           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2            
จงึประกาศระเบียบการรบันักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
จำนวนนักเรียนที่รับได้   

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า   รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 13 ห้องเรียน   
จำนวน  564  คน  แบ่งเป็น 

- ห้องเรียนทั่วไป     จำนวน  12  ห้องเรียน  รับ  528  คน 
- ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน    1  ห้องเรียน  รับ    36  คน 

โครงสร้างการเรียนที่เปิดรับ  มีดังนี้ 
ห้อง 

 
โครงสร้างแผนการเรียน จำนวนนกัเรียน (คน) 

4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 36 

4/2-4/13 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เลือกเพิ่มเติมภาษาตา่งประเทศ 
(อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 

528 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วิศวกรรมการบิน 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ธุรกิจการบิน 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ (IEP) 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหล ี
ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์  
หัตถอุตสาหกรรม 

 รวมทั้งสิ้น 564 

*** ห้องเรียน 3 (เดิม)            
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วิธีการรับนักเรียน 
1.  รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เดิม)  เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน 493 คน 
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  1.  เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกช่องดังนี้ 
  3.  มีความประพฤติดี  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการนักเรียน 
  4.  เป็นโสด 
  5.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่เกินวันมอบตัว 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

แผนการเรียน เกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ย 
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป  

และ มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรยีน วิชาคณติศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป 
หรือ วิชาวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป 

2. วิศวกรรมศาสตร์ 
3. วิศวกรรมการบิน 
4. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  

และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรยีน วิชาคณติศาสตร์ 2.25 ขึ้นไป 
หรือ วิชาภาษาองักฤษ 2.25 ขึ้นไป 

5. ธุรกิจการบิน 

6. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
IEP  

 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
และ มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรยีน วิชาคณติศาสตร์ 2.25 ขึน้ไป 
หรือ วิชาภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป 

7. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส  

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรยีนทุกรายวิชาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
และ มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรยีน วิชาภาษาอังกฤษ 2.25 ขึ้นไป 

8. ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 
9. ภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย 

10. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

11. ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

12. มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร์  
ไม่กำหนดเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ย 13. ศิลปกรรม 

14. หัตถอุตสาหกรรม 
1.3 หลักฐาน 

  ใบ ส มั ค รข อ ง โร ง เรี ย น เท พ ศิ ริ น ท ร์ ร่ ม เก ล้ าที่ ได้ รั บ รอ งผ ล ก า ร เรี ย น จ าก งาน วั ด ผ ล 
การศึกษาผ่านการแสดงข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  
 1.4  กำหนดการรับสมัคร  

รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
รับใบสมัครจากครูที่ปรกึษา  

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564  
ผู้ปกครองลงนาม และส่งคืนครูที่ปรึกษา 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 256๔ กอ่นเวลา 1๒.๐0 น. 

19 มีนาคม 256๔ 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
ณ ป้ายประกาศ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

๖  พฤษภาคม  256๔ 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

9 พฤษภาคม  2564 
เวลา 09.00-16.30 น. 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

* นักเรียนที่ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ * 
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2. รบันักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จำนวน 36 คน   
 2.1  คุณสมบัติ 

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า 
2. มีสถานะโสด 
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (GPAX) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  3.00  

ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2.75 ขึ้นไป 
4. ในกรณีขาดคุณสมบัติในข้อ 3 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์         

และคณิตศาสตร์  ในการแข่งขันระดับเขตเป็นต้นไป 
5. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
6. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
๗. ชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในวัน

มอบตัว และไม่สามารถขอคืนค่าบำรุงการศึกษาได้ในทุกกรณี 
๘. วิชาที่ใช้ทดสอบ : แบบทดสอบอัตนัย 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา                

(เวลา ๐๙.00 – ๑๒.๐๐ น.)  
* ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก  โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบในวันประกาศผล 
 เวลา 0๙.๐0 น.  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ www.dsr.ac.th * 

* กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า * 
2.2  หลักฐานการสมัคร 

  1.  ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
  2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) 
  3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดาและผู้ปกครอง  (ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด) 
  4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

2.3  กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

19 - 23 มีนาคม 2564 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ โรงเรยีนเทพศิรินทรร์่มเกล้า 

4 เมษายน  2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรยีนเทพศิรินทรร์่มเกล้า 

5 เมษายน  2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

   www.dsr.ac.th 
ณ โรงเรยีนเทพศิรินทรร์่มเกล้า 

6 เมษายน  2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรยีนเทพศิรินทรร์่มเกล้า 

10 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
โรงเรียนเทพศิรนิทร์รม่เกล้า 

*** นักเรียนที่ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
3.  รับนักเรียนทั่วไป เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยการสอบคัดเลือก    
 1.1  คุณสมบัตทิั่วไป 
  1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
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1.๒ หลักฐานการสมัคร 
  1.  ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   
  2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) 
  3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  5 ภาคเรียน (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) 

4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง  (ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อม 
ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) 

5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 1.๓  กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 
24 - 28  เมษายน  2564 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
 

2 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

6 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

9 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

*** นักเรียนที่ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
1. รายวิชาที่สอบ 5 รายวิชา  ได้แก่ 

 - วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน  20  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
- วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน  20  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาภาษาไทย  จำนวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาสังคมศึกษา  จำนวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี

   2.  เนื้อหาอยู่ในกรอบของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 2  
 

2.  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  ดังนี้ 
- ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, นาฏศิลป์ และนักร้องลูกทุ่ง)   จำนวน   3  คน   
-  ด้านกีฬาทุกประเภท   2  คน    

 2.1  คุณสมบัตทิั่วไป 
  1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในด้านทัศนศิลป์ ,ดนตรีไทย, นาฏศิลป์ และนักร้องลูกทุ่ง           
ด้านกฬีาฟุตซอล หรือกีฬาอ่ืน ที่มีความสำเร็จระดับชาติ  

2.  มีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  เช่น โล่ เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
 
 



 ~๕~ 

 

 

2.3 หลักฐานการสมัคร 
        1.  ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   
        2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) 
        3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) 
                 4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง  (ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อม 
ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) 
  5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  2.4  กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว รายงานตัวและมอบตัว 
24 - 27  เมษายน  2564 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

29  เมษายน  2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

30  เมษายน  2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

9 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

*** นักเรียนที่ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
 

 

3.  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 3.1 เงื่อนไขพิเศษท่ีโรงเรียนพิจารณา  มีดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข        
และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 2.  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 3.  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 4.  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น 
 3.2  คุณสมบัตทิั่วไป 
  1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
 3.3 หลักฐานการสมัคร 
        1.  ใบสมัครของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   
        2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (ถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด) 
  3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน (ถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด) 
  4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง  (ให้นำตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่าย 
สำเนาเอกสาร 1 ชุด) 
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  5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
                 6.  หนังสือหรอืหลักฐาน รับรองตามเง่ือนไขที่สมัคร โดยเจ้าหน้าที่รัฐ  
                 7.  หนังสือหรือหลักฐาน รับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

      8.  หนังสือหรือหลักฐาน รูปถ่ายที่พักอาศัยจริงของผู้สมัคร 
 

 2.4  กำหนดการรับสมัคร 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 
24 - 28  เมษายน  2564 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

2 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

6 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

9 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

หมายเหตุ  1.  นักเรียนต้องเตรียมหลักฐานตามเงื่อนไขที่ต้องการสมัครให้พร้อมและนำมายื่นในวันรับสมัคร         
โดยสามารถสมัครได้เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น  

    2.  ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา  ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 

4. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
4.1 การประกาศผลสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าและ www.dsr.ac.th  
4.2 ในกรณีนักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้  

  4.2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้พิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชา 
1. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 
2. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 

  4.2.2 ห้องเรียนทั่วไป ให้พิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชา    
1. ภาษาไทยเป็นอันดับที ่1 
2. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 
3. ภาษาต่างประเทศเป็นอันดับที่ 3 
4. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 4 
5. สังคมศึกษาเป็นอันดับที่ 5 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ. 2564 

 

(นายพิทักษ์   เอ็นดู) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
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