
 

 

 
ประกาศโรงเรยีนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

เรื่อง   ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4    
ประจ าปกีารศึกษา 2565 

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

  เพื่อให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  นโยบายและ           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงประกาศระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 
2565 ดังนี ้
 
จ านวนนักเรียนที่รับได้   

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า   รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 13 ห้องเรียน   
จ านวน  540  คน  แบ่งเป็น 

- ห้องเรยีนทั่วไป     จ านวน  12  ห้องเรียน  รับ  504  คน 
- ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จ านวน    1  ห้องเรียน  รับ    36  คน 

โครงสร้างการเรียนที่เปิดรับ  มีดังนี้ 
ห้อง โครงสร้างแผนการเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
4/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 36 

4/2-4/13 

วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ เลือกเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 

504 

วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ วิศวกรรมการบิน 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ธุรกิจการบิน 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี 
ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 
มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร ์ 
หัตถอุตสาหกรรม 

 รวมท้ังสิ้น 540 

*** ห้องเรียน 3 (เดิม)            
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วิธีการรับนักเรียน 
1.  รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 450 คน 
 1.1 คุณสมบัตทิั่วไป 
  1.  เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
   2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทุกช่องดังนี้ 
  3.  มีความประพฤติดี  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการนักเรียน 
  4.  เป็นโสด 
  5.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่เกินวันมอบตัว 
 1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

แผนการเรียน เกณฑผ์ลการเรียนเฉลี่ย 
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) ต้ังแต่ 2.60 ขึ้นไป  

และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป 
หรือ วิชาวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป 

2. วิศวกรรมศาสตร ์
3. วิศวกรรมการบิน 
4. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป  

และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 2.25 ขึ้นไป 
หรือ วิชาภาษาอังกฤษ 2.25 ขึ้นไป 

5. ธุรกิจการบิน 

6. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
IEP  

 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป  
และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 2.25 ขึ้นไป 
หรือ วิชาภาษาอังกฤษ 2.50 ขึ้นไป 

7. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส  

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนทุกรายวิชาตั้งแต่ 2.50 ข้ึนไป  
และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน 5 ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 2.25 ขึ้นไป 

8. ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 
9. ภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย 

10. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

11. ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

12. มนุษยศาสตร-์สังคมศาสตร ์  
ไม่ก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ย 13. ศิลปกรรม 

14. หัตถอุตสาหกรรม 
1.3 หลักฐาน 

  ใ บสมั ค รขอ ง โ ร ง เ รี ยน เทพศิ ริ นทร์ ร่ ม เ ก ล้ าที่ ไ ด้ รั บ รอ งผลกา ร เ รี ย นจาก ง าน วั ดผล 
การศึกษาผ่านการแสดงข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  
 1.4  ก าหนดการรับสมัคร  

รับสมัคร (ออนไลน์) ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ยื่นความจ านง (ออนไลน์) 

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ ์2565  
www.dsr.ac.th  

ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

4 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 

3 เมษายน  2565 
เวลา 09.00-16.30 น. 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

* นักเรียนที่ไม่ด าเนินการตามวัน เวลา ที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อ * 
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2. รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   จ านวน 36 คน   
 2.1  คุณสมบัต ิ

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

ขึ้นไป หรือมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรยีน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานหรือคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2.75 ขึ้นไป 
4. ในกรณีขาดคุณสมบัติในข้อ 3 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์         

และคณิตศาสตร์  ในการแข่งขันระดับเขตเป็นต้นไป 
5. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
6. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
๗. ช าระค่าบ ารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในวัน

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

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

* กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า * 
2.2  หลักฐานการสมัคร 

  1.  สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564   
  3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
  4.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 

2.3  ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 

19-23  กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

7 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 

*** นักเรียนที่ไมด่ าเนนิการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด ถอืว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศกึษาต่อ *** 
3.  รับนักเรียนทั่วไป เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยการสอบคัดเลือก    
 1.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1.  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
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1.๒ หลักฐานการสมัคร 
  1.  สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
  2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
  3.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  5 ภาคเรียน  

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

 1.๓  ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

9 - 13 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 
 

27 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

31 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

3 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

*** นักเรียนที่ไมด่ าเนนิการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด ถอืว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศกึษาต่อ *** 
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  
 

2.  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  ดังนี้ 
- ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล และนาฏศิลป์)   จ านวน   2  คน   
- ด้านกีฬาทุกประเภท   3  คน    

 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตัว 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
       1.  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในด้านทัศนศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล วงโยธวาทิต, นาฏศิลป์ไทย

หรือนาฎศิลป์สากล ด้านกีฬาฟุตซอล หรือกีฬาอ่ืน ที่มีความส าเร็จระดับชาติ  
                 2.  มีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  เช่น โล่ เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
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2.3 หลักฐานการสมัคร 
        1.  สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
        2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
        3.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน  
                 4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
  5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
  2.4  ก าหนดการรับสมัคร 

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผล/รายงานตัว รายงานตัวและมอบตัว 
9 - 10 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
www.dsr.ac.th 

23 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

24 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

3 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

*** นักเรียนที่ไมด่ าเนนิการตามวัน เวลา ทีก่ าหนด ถอืว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศกึษาต่อ *** 
 

3.  นักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 3.1 เงื่อนไขพิเศษที่โรงเรียนพิจารณา  มีดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข        
และข้อตกลงรว่มกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
 2.  นักเรียนทีเ่ป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 3.  นักเรียนทีเ่ป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 4.  นักเรียนทีเ่ป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนน้ัน 
 3.2  คุณสมบัติทั่วไป 
  1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  หรือเทียบเท่า 
  2.  เป็นโสด 

3.  จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนวันมอบตวั 
 3.3 หลักฐานการสมัคร 
        1.  สมัครเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.dsr.ac.th) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
        2.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
  3.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน  
  4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
  5.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
                 6.  หนังสือหรือหลักฐาน รับรองตามเง่ือนไขที่สมัคร โดยเจ้าหน้าที่รัฐ  
                 7.  หนังสือหรือหลักฐาน รับรองรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

      8.  หนังสือหรือหลักฐาน รูปถ่ายที่พักอาศัยจริงของผู้สมัคร 
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 2.4  ก าหนดการรับสมัคร 
 

รับสมัคร (ออนไลน์) สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว มอบตัว 

9 - 13 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

27 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
(โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน) 

31 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

www.dsr.ac.th 

3 เมษายน 2565 
เวลา 09.00- 16.30 น. 

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 

หมายเหตุ  1.  นักเรียนต้องเตรียมหลักฐานตามเงื่อนไขที่ต้องการสมัครให้พร้อมและน ามายื่นในวันรับสมัคร         
โดยสามารถสมัครได้เพียงเง่ือนไขเดียวเท่านั้น  

    2.  ผู้ที่ไม่ด าเนินการตามวัน เวลา  ที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 

4. การประกาศผลสอบคดัเลือก 
4.1 การประกาศผลสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้าและ www.dsr.ac.th  
4.2 ในกรณีนักเรียนไดค้ะแนนสอบเท่ากันในล าดบัสุดท้าย โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑด์ังนี้  

  4.2.1 ห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  ใหพ้จิารณาจากคะแนนสอบรายวิชา 
1. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 
2. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 

  4.2.2 ห้องเรียนทั่วไป ใหพ้จิารณาจากคะแนนสอบรายวิชา    
1. ภาษาไทยเป็นอันดับที่ 1 
2. คณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 
3. ภาษาต่างประเทศเป็นอันดับที่ 3 
4. วิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 4 
5. สังคมศึกษาเป็นอันดับที่ 5 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 

 

 
(นายพิทักษ์   เอ็นดู) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
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หมายเหตุ   
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มกล้าเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต 2 ก าหนด โดยไม่มีการเรียกร้องรับผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนใด ๆ จากผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 *** โปรดอย่าหลงเช่ือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษาต่อ 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/

