
 
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) ประจำปีการศึกษา 2566 

.........................................................................................  
              เพื ่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และ 4 โรงเรียน 
เทพศิรินทร์ นนทบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการ 
รับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
และประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
รับนักเรียนของของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2566  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือก 
ดังต่อไปนี้ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
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 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลา 
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 

เงื่อนไขพิเศษ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (จำนวน 2 ทุน) 
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยคิดเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 และ ป.5) 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 
5. เป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง 

ตำบลมหาสวัสดิ์  ตำบลบางขุนกอง และตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) 
6. ฐานะยากจน (มีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษฯ) 
หมายเหตุ หากทราบว่ามีความสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียนทันที 
 

- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(Math & Science English Program) 
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 
  
 1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
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 2. มีผลการเรียนเฉลี ่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3 .00  
โดยคิดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 
 เงื่อนไขพิเศษ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (จำนวน 1 ทุน) 
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00  
โดยคิดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 
 5. ฐานะยากจน (มีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี) 
 หมายเหตุ หากทราบว่ามีความสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียนทันที 
 
- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) 
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.00 โดยคิดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
อยู่ในหลักสูตร 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4. สุขภาพอนามัยแข็งแรง 

 
2. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
 2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) รับจำนวน 2 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 60 คน (รวมเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 2 คน) 

• โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(Math & Science English Program) รับจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 72 คน 
  



4 
 

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) รับ
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน (รวมเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 1 คน) 
- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) รับจำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 36 คน 
 
3. เกณฑ์การประเมินคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
  3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ทั้งสองโครงการ) 
   1. ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
   2. ผ่านการสอบคัดเลือกในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนน
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด 
   3. หากลำดับสุดท้ายมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และ
คณิตศาสตร์ ตามลำดับ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ใช้สิทธิ์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิจารณาผลการสอบเข้าเรียนต่อในลำดับที่ 1 
และ 2 หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ตามลำดับ 

3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
  1. ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  2. ผ่านการสอบคัดเลือกในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ 
มีคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด 
  3. หากลำดับสุดท้ายมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ 
- โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) 
  1. ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  2. ผ่านการสอบคัดเลือกในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด 
  3. หากลำดับสุดท้ายมีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ใช้สิทธิ์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิจารณาผลการสอบเข้าเรียนต่อในลำดับที่ 1 
หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา คะแนนสอบวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
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4. หลักฐานการรับสมัคร 
 4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ (ผู้บรรลุนิติภาวะลงนามรับรองสำเนา) 
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
  4. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือเอกสารรับรอง 
กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ปพ.7)  
  5. หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) 
 4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  1. ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ(ผู้บรรลุนิติภาวะลงนามรับรองสำเนา) 
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
  4. หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือเอกสารรับรอง  
กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ปพ.7) 
  5. หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ฉบับจริง) 
 
5. สถานที่รับสมัคร 
 รับสมัคร ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ อาคาร 5 ชั้น 2 
 
6. กำหนดการรับสมัคร 
 วันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
7. กำหนดการ / วิธีสอบคัดเลือก 
 7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งสองโครงการ 

• สอบวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 -12.00 น. 

• สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาความรู้  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

• ตารางสอบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม (คะแนน) หมายเหตุ 

09.00 – 10.20 คณิตศาสตร์ 50  
10.20 – 11.10 ภาษาอังกฤษ 50  
11.10 – 12.00 วิทยาศาสตร์ 50  
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 7.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

• สอบวันอาทิตย์ที ่5 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 -12.00 น. 

• วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก แยกตามโครงการ 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program) สอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ โดยเนื้อหาความรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  - โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(Math & Science English Program) สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหา
ความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

• ตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

09.00 – 10.20 คณิตศาสตร์ 50 สอบทั้งสองโครงการ 
10.20 – 11.10 ภาษาอังกฤษ 50 สอบทั้งสองโครงการ 

11.10 – 12.00 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 
50 

สอบเฉพาะ โครงการ MEP 
วิชาละ 25 คะแนน 

วิทยาศาสตร์ 50 สอบเฉพาะโครงการ MSEP 
 
8. การประกาศผลสอบ 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันอาทิตย์ที ่5 มีนาคม 2566   

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566    
 

9.  การรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว  

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566      เวลา 09.00 - 16.30 น. 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566        เวลา 09.00 - 16.30 น. 
  หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

10. การมอบตัวและชำระค่าลงทะเบียน 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566    เวลา 09.00 - 16.30 น. 

• ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566    เวลา 09.00 - 16.30 น. 
 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนส่งเอกสารการมอบตัว พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
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11. การชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
 11.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) 
 - เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร  (ม.1 - ม.3)  15,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอด 3 ปี) 
 - เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                17,500 บาท/ภาคเรียน 
 - ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดชีพ              550 บาท (จ่ายครั้งเดียว)    

• โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(Math & Science English Program) 
 - เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร (ม.1 - ม.3)  15,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอด 3 ปี) 
 - เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  15,000 บาท/ภาคเรียน 
 - ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดชีพ                550 บาท (จ่ายครั้งเดียว)     

11.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

• โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) 
 - เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร (ม.4 - ม.6)  15,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอด 3 ปี) 
 - เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  17,500 บาท/ภาคเรียน 
 - ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดชีพ              550 บาท (จ่ายครั้งเดียว)    

• โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
(Math & Science English Program) 
 - เงินสนับสนุนโครงการตลอดหลักสูตร (ม.4 - ม.6)  15,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอด 3 ปี) 
 - เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  15,000 บาท/ภาคเรียน 
 - ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดชีพ               550 บาท (จ่ายครั้งเดียว)    
 
   ประกาศ ณ วันที่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

      ว่าที่ร้อยเอก 
(ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
 

 


