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ประกาศโรงเรยีนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
เรื่อง   ระเบยีบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1    

ประจ าปกีารศึกษา 2565 
************************************************************************* 

 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ               
การรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2           
จึงประกาศระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2565  ดังนี้ดังนี ้

จ านวนนักเรียนที่รับได้ 
 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 13 ห้องเรียน 
จ านวน 522 คน  แบ่งเป็น 

 - ห้องเรียนทั่วไป         10 ห้องเรียน จ านวน  420  คน 
 - ห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      2 ห้องเรียน จ านวน    72  คน 
 - ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP)        1 ห้องเรียน จ านวน    30  คน 

 
วิธีการรับนกัเรียน 

1.  รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน     72   คน 
2.  รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP)      จ านวน     30 คน 
3.  ห้องเรียนทั่วไป 

3.1  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  80 %    จ านวน   302  คน 
                 -  จากการสอบคัดเลือก โดยการสอบวดัความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน  

          สอบคดัเลือก   
3.2  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  20 %     จ านวน     76 คน 

-  จากการคัดเลือก  โดยการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน  
  สอบคัดเลือก      

  3.3  นักเรียนความสามารถพิเศษ  5 %     จ านวน     21 คน 
-  คัดเลอืกจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   

  3.4  นักเรียนเง่ือนไขพิเศษ  5 %      จ านวน     21 คน 
-  คัดเลือกจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   

 รวมรบันักเรียนทั้งสิ้น                           จ านวน   522  คน 
หมายเหตุ   นักเรียนที่มคีุณสมบตัิครบถ้วน  สามารถยื่นใบสมัครไดท้กุทางเลือก 
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รายละเอียดวธิีการรับนกัเรียน 
1.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

1.1  คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
 1.  ส า เร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือก าลั งศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึ กษาปีที่  6                          
ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 2.  เป็นโสด 
 3.  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 วิชาวิทยาศาสตรห์รือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00  
 4. กรณีขาดคุณสมบัติในข้อ 3 ต้องมีหลักฐานการได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 5. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 6.  ช าระค่าบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรยีนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในวันมอบตัว 
และไม่สามารถขอคืนค่าบ ารุงการศึกษาได้ในทุกกรณ ี

 7.  วิชาที่ใช้ทดสอบ (วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) 
  7.1  ฉบับที่ ๑ แบบทดสอบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด               

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.)  
  7.2  ฉบับที่ ๒ แบบทดสอบอัตนัย คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของคะแนนทั้งหมด (เวลา 1๑.๑0 – 1๒.๑0 น.) 

* ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก  โดยเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบในวันประกาศผล 
เวลา 0๙.๐0 น.  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์รม่เกล้า และ www.dsr.ac.th * 

* กรณนีักเรียนมปีญัหาเกี่ยวกบัคุณสมบตัิอื่น ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียนเทพศิรนิทร์ร่มเกล้า * 
 1.2  หลักฐานการสมัคร 
  1.  สมัครเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
  3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  5.  หลักฐานแสดงผลการเรียน ป.4 และ ป.5  
 1.3  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
19-23  กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th   

6 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

8 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th   

 8 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

10 มีนาคม 2565 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

 
*** ผู้ที่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 

http://www.dsr.ac.th/


  ~ ๓ ~ 

 

2.  รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP)               
2.1  คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
  2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
  3. ช าระค่าบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)             
ในวันมอบตัว และไม่สามารถขอคืนค่าบ ารุงการศึกษาได้ในทุกกรณี 
  4.  รายวิชาที่สอบมี   ดังนี ้
   ตอนที่ 1  การสอบข้อเขียน  (Writing Paper) เวลา 09.00 – 10.00 น.   

1. English 
 Grammar (ไวยกรณ์) 10 ข้อ  20 คะแนน 
 Reading (การอ่าน)   5 ข้อ  10     คะแนน 
 Writing (การเขียน)   5 ข้อ  10    คะแนน 
 Listening (การฟัง)   5 ข้อ  10    คะแนน    

2. Science        5 ข้อ  10    คะแนน 
3. Math     5 ข้อ  10    คะแนน 
4. Computer     5 ข้อ  10    คะแนน 

     รวมคะแนนตอนที่ 1  80     คะแนน 
   ตอนที่  2  การสอบสัมภาษณ์  (Interview) เวลา 10.15 – 11.45 น.  
  การสัมภาษณ์โดยครูต่างชาต ิ  20 คะแนน 
     รวมคะแนนตอนที่ 2  20     คะแนน 
     รวมคะแนนตอนที่ 1-2           100    คะแนน 
 2.2  หลักฐานการสมัคร 
  1.  สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
  3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานทีแ่สดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศกึษา 2564 หรือเทียบเท่า  
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 2.3  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini  English  Program (MEP) 

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
19-23  กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th   

6 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

8 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th  

 8 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

9 มีนาคม 2565 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

*** ผู้ที่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
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3.  ห้องเรียนทั่วไป 
3.1 นักเรียนในเขตพืน้ที่บรกิาร 80% จ านวน 302 คน โดยการสอบวดัความพร้อมพืน้ฐานทาง 

การเรียนสอบคัดเลือก 

  1.  คุณสมบัติ 
 1.1  คุณสมบัติเฉพาะ   
   1.  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปีนับถึง  
วันที ่16 พฤษภาคม 2565 (เข้าอยู่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 
   2.  ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
   3.  มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง โดยการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  

* กรณนีักเรียนมปีญัหาเกี่ยวกับคุณสมบตัอิื่น ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการรบันักเรยีนของโรงเรียนเทพศิรนิทร์ร่มเกล้า * 
     1.2   คุณสมบัติทั่วไป 
   1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6            
ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
   2.  เป็นโสด 
      2.  หลักฐานการสมัคร  
   1. สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
   2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และเจ้าบ้าน  

3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า  

4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
 

  3.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  สอบคัดเลือก  
รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

9 - 13 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

26 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

30 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

2 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 
*** ผูท้ี่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 

 

เขตพืน้ที่บริการ 
เขตลาดกระบงั เขตประเวศ อ าเภอบางพล ี จังหวดัสมทุรปราการ 

-  แขวงคลองสามประเวศ     -  แขวงลาดกระบัง 
-  แขวงล าปลาทิว     -  แขวงคลองสองต้นนุ่น            
-  แขวงทับยาว 

- แขวงประเวศ 
 

-  ต าบลราชาเทวะ 
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3.2 นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ริการ 20 %   จ านวน 76 คน  
- จากการสอบคัดเลือก โดยการสอบวดัความพร้อมพืน้ฐานทางการเรียน   สอบคดัเลือก  จ านวน  76  คน 

1.  คุณสมบตัทิั่วไป   
   1. ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศกึษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2564  ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
   2.  เป็นโสด 

2.  หลักฐานการสมัคร  
       1. สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
       2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ เจ้าบ้าน  

     3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  
                         4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  3.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนทั่วไป  สอบคัดเลือก  

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 
9 - 13 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
www.dsr.ac.th 

26 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

30 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

2 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

*** ผู้ที่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
รายละเอียดการสอบคดัเลือก (ทั้งนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการและนกัเรียนทั่วไป) 

1. รายวิชาที่สอบ 5 รายวิชา  ได้แก่ 
 - วิชาคณิตศาสตร ์ จ านวน  20  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
- วิชาวิทยาศาสตร ์ จ านวน  20  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาภาษาไทย  จ านวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาสังคมศึกษา  จ านวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี
 - วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  30  ข้อ  40  คะแนน    เวลา  40  นาท ี

   2.  เนื้อหาอยู่ในกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 
 3.3  นักเรียนความสามารถพเิศษ  5 %  จ านวน  21  คน   

       -  คัดเลอืกจากนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ  และนักเรียนนอกเขตพืน้ที่บรกิาร  จ าแนกเปน็  
 ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป,์ ดนตรีไทย, ดนตรีสากล และนาฏศิลป์)  จ านวน   10  คน    
 ด้านกีฬา (กีฬาฟุตซอล หรือกีฬาอ่ืน)  จ านวน   11 คน    

 1.  คุณสมบัติเฉพาะ 
1.  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในด้านทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล วงโยธวาทิต, 

นาฏศิลป์ไทยหรือนาฎศิลป์สากล ด้านกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาอื่น ที่มีความส าเร็จระดับชาต ิ 
2.  มีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  เช่น โล่ เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล                  

แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
* กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า * 
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   2.  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6            
ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 2.  เป็นโสด 
  3.  หลักฐานการสมัคร 
       1. สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
       2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ เจ้าบ้าน  

     3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา
อยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  

4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  4.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ   

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 
9 - 10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
www.dsr.ac.th 

22 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

23 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

2 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

*** ผู้ที่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
 

 3.4  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ  5 %  จ านวน  21  คน   
       -  คัดเลอืกจากนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ  และนักเรียนนอกเขตพืน้ที่บรกิาร   

1.   คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 1.2  เป็นโสด 

2.  เงื่อนไขพิเศษที่โรงเรียนพิจารณารับ  มีดังนี้ 
 2.1  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข
และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 2.2  นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 2.3  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 2.4  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนน้ัน 
           3.  หลักฐานการสมัคร 

1. สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และเจ้าบ้าน  
3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา

อยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  
4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
5.  หนังสือหรือหลักฐาน รับรองตามเง่ือนไขที่สมัคร โดยเจ้าหน้าที่รัฐ  
6.  หนังสือหรือหลักฐาน รับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
7.  หนังสือหรือหลักฐาน รูปถ่ายที่พักอาศัยจริงของผู้สมัคร 
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  4.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

9 - 13 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

26 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

30 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

2 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

*หมายเหตุ       1.  นักเรียนต้องเตรียมหลักฐานตามเง่ือนไขที่ต้องการสมัครให้พร้อมและน ามายื่นในวันรับสมัคร  
     โดยสามารถสมัครได้เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น  

    2.  ผู้ที่ไม่ด าเนินการตามวัน เวลา  ที่ก าหนด  ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 
 
3.5  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้จัดหาที่เรียนให้   

1.  คุณสมบัติ 
 1.1  คุณสมบัติเฉพาะ   
   1.  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปีนับถึง  
วันที ่16 พฤษภาคม 2565 (เข้าอยู่ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 
   2.  ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา                
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง 
   3.  มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง โดยการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
บันทึกเป็นเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  
     1.2   คุณสมบัติทั่วไป 
   1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6            
ปีการศึกษา 2564  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
   2.  เป็นโสด 
      2.  หลักฐานการสมัคร  

1. สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ เจา้บ้าน  
3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา

อยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า  
4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

** หลักฐานการสมัครส่งผ่านเว็บไซต์  line ของโรงเรียน ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด *** 

  3.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  (จัดหาที่เรียนให้) 
รับสมัคร (ออนไลน์) ประกาศผล มอบตัว 

2-5  เมษายน   2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

8  เมษายน   2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

9  เมษายน   2565 
เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ โรงเรียนที่ได้รบัการจัดสรรที่เรียน 

 

*** ผู้ที่ไมด่ าเนินการตามวนั เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 
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3.6 การประกาศผลสอบคดัเลือก 
3.6.1 การประกาศผลสอบคัดเลือกทาง www.dsr.ac.th และ www.dsr.ac.th   
3.6.2 ในกรณีนกัเรยีนได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดบัสุดท้าย โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑด์งันี้  

   3.6.2.1 ห้องเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ใหพ้จิารณาจากคะแนนสอบรายวิชา 
1. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 
2. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 

   3.6.2.2 ห้องเรียนพเิศษ Mini English Program (MEP) ใหพ้จิารณาจากคะแนนสอบรายวิชา    
1. การเขียน (Writing) เป็นอันดับที่ 1 
2. การสอบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นอันดับที่ 2 

3.6.2.3 ห้องเรียนทัว่ไป ใหพ้ิจารณาจากคะแนนสอบรายวิชา    
1. ภาษาไทยเป็นอันดับที่ 1 
2. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 
3. ภาษาต่างประเทศเป็นอันดับที่ 3 
4. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 4 
5. สังคมศึกษาเป็นอันดับที่ 5 

 
ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน  กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2565 

 
(นายพิทักษ์   เอ็นดู) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
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หมายเหตุ   
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มกล้าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ส านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต 2 ก าหนด โดยไม่มีการเรียกร้องรับผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนใด ๆ จากผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ***โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษาต่อ หรือมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใด ๆ *** 

2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  สามารถยื่นใบสมัครได้ทุกทางเลือก 
3. ผู้สมัครที่ไม่ด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 
4. ผู้ที่เดินทางมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ให้ผ่านการตรวจ ATK ก่อน ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่งผลตรวจทุก

ครั้งที่เดินทางมาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
5. ติดตามข่าวสารได้ที่  www.dsr.ac.th  
6. ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์ 061-345-3434, 098-380-9903, 098-380-9904,098-380-9884  

            ID LINE : dsr632, dsr633, dsr634,  prdsr62  
 

http://www.dsr.ac.th/

