
 

  การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
---------------------------- 

   
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร   
  1.1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือก ำลัง
ศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ 
  1.2 มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่ำงดี 
  1.3 สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.4 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่ 
  1.5 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนเน้นวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
ตลอดหลักสูตร และผลกำรเรียนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 
 2. จ านวนที่รับสมัคร  356 คน 
 
 3. หลักฐานการสมัคร 
 3.1 ใบสมัคร (ตำมแบบที่โรงเรียนก ำหนด) 
                  3.2 รูปถ่ำยขนำด 1 หรือ 1.5 นิ้ว  จ ำนวน 3 รูป 
 3.3 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (โรงเรียนจะคืนให้ หลังกำรตรวจหลักฐำน) 
                  3.4 หลักฐำนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิม ว่ำก ำลัง
ศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
 3.5 หลักฐำนคะแนน O – NET  
 
             4.  ก าหนดวันรับสมัคร วันจับฉลาก วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว  
  4.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ใช้กำรคัดเลือกโดยใช้ผลกำรสอบจำกแบบทดสอบวัดควำมรู้
ของทำงโรงเรียนร้อยละ 70 และคะแนนสอบ O – Net ร้อยละ 30 จ ำนวน 80 คน และวิธีกำรจับฉลำกรับ
จ ำนวน 80 คน 
   (นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน ได้แก่นักเรียนที่มีส ำเนำทะเบียนบ้ำนอยู่ในอ ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  แยกตำมต ำบลดังนี้ หมู่ที่ 1-11 ต ำบลพุแค หมู่ที่  1-7 ต ำบลเขำดินพัฒนำ หมู่ที่ 5-8 ต ำบล
บ้ำนแก้ง หมู่ที่ 4-9 ต ำบลห้วยบง หมู่ที่ 1,4,5 ต ำบลผึ้งรวง  หมู่ที่ 4,5,6,9,10  ต ำบลหน้ำพระลำน อ ำเภอ
เมืองสระบุรี หมู่ที่ 1  ต ำบลดำวเรือง อ ำเภอเสำไห้ หมู่ที่ 12 ต ำบลหัวปลวก  อ ำเภอแก่งคอย หมู่ที่ 11 ต ำบล
สองคอน หมู่ที่ 4 ต ำบลท่ำตูม อ ำเภอพระพุทธบำท หมู่ที่ 3,9 ต ำบลเขำวง หมู่ที่ 13  ต ำบลห้วยป่ำหวำย)   
 
 
 
 



  รับสมัคร      วันที ่ 22 -27 มีนำคม 2562    เวลำ 08.30–16.30 น 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)  (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนำคม 2562) 
  สอบคัดเลือก    วันที่  30 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น -12.00 น.  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่  3  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 น. 
  จับฉลาก                                            วันที่  4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 น. 
      ประกาศผลการจับฉลากและรายงานตัว      วันที่  4  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 น. 

มอบตัว   วันที่  8  เมษำยน 2562 เวลำ 08.30-12.00 น. 
  
 4.2 นักเรียนทั่วไป ที่ใช้กำรคัดเลือกโดยใช้ผลกำรสอบจำกแบบทดสอบวัดควำมรู้ของทำง
โรงเรียนร้อยละ 70 และคะแนนสอบ O – Net ร้อยละ 30  รับจ ำนวน  160  คน 
  รับสมัคร         วันที่  22-27  มีนำคม 2562    เวลำ 08.30–16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนำคม 2562) 
  สอบคัดเลือก วันที่  30 มีนำคม 2562    เวลำ 09.00 น -12.00 น.  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว  วันที่ 3  เมษำยน 2562  เวลำ 09.00 น. 
  มอบตัว   วันที่  8  เมษำยน 2562  เวลำ 08.30-12.00 น. 
 

                   4.3 นักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  รับจ ำนวน  36 คน 
  รับสมัคร  วันที่ 23 - 27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  สอบคัดเลือก วันที่  9  มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. 
  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว    วันที ่ 13  มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. 
  มอบตัว   วันที่ 16 มีนำคม 2562   เวลำ 08.30-12.00 น. 
 
 4.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ (18 คน)  

    4.4.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (วำดภำพระบำยสี/งำนประติมำกรรม) 
รับจ ำนวน  3  คน 

    4.4.2 นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล ( สำมำรถขับร้องเพลงไทย หรือสำกล,
อ่ำนโน้ตดนตรีสำกล และปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่ำงน้อย 1 เครื่อง ใน 5 ประเภท ดังนี้ เครื่องสำย เช่น กีตำร์ 
เบส เครื่องลมทองเหลือง Brass. Trumpet Trombone Tuba เครื่องลมไม้ เช่น Saxophone Carinet เครื่อง
ลิ่มนิ้ว เช่น Piano คีย์บอร์ด เครื่องกระทบ เช่น กลองสแนร์  เบสดรั้ม  กลองใหญ่  กลองชุด)  รับจ ำนวน 5  คน 

 
    4.4.3 นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย (ขับร้องเพลงไทยเดิมได้ และสำมำรถ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่ำงน้อย 1 ใน 4 ประเภท ดังนี้ เครื่องดีด จะเข,้ เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้, เครื่องตี เช่น 
ระนำดเอก ระนำดทุ้ม กลองแขก ขิม,เครื่องเป่ำ เช่น ขลุ่ยหลิบ ขลุ่ยเพียงออ รับจ ำนวน  3  คน 

 
 
   4.4.4 นักเรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (มีหลักฐำนกำรแข่งขันได้รับรำงวัลกำร

แข่งขันด้ำนนำฏศิลป์) รับจ ำนวน  2  คน 
 



   4.4.5.นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล (มีพ้ืนฐำนทักษะกำรกีฬำ
วอลเล่ย์บอล และมีส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป) รับจ ำนวน 5 คน 

 
  รับสมัคร  วันที่ 22 - 23  มีนำคม 2562 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  สอบคัดเลือก วันที่  25  มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. 
  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว    วันที ่ 27  มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. 
  มอบตัว   วันที่  8  เมษำยน 2562  เวลำ 08.30-12.00 น. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ(English Program) ปีการศึกษา 2562 
---------------------------- 

     จ านวนที่รับสมัคร  30 คน 
 

1. คุณสมบัติของนักเรียน   
  1 ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือก ำลังศึกษำ
อยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ 
 2.มีผลกำรเรียน เฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสูตร และผลกำรเรียนในกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
 3 มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่ำงดี 
 4 สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 5 ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่ 
 
  2. หลักฐานการสมัคร 
  1 ใบสมัคร (ตำมแบบที่โรงเรียนก ำหนด) 
                   2 รูปถ่ำยขนำด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป 
  3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
                   4 หลักฐำนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิม ว่ำก ำลัง
ศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
 
              3.  ก าหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว  
  รับสมัคร  วันที่ 23 - 27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  สอบคัดเลือก วันที่  9 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. 
  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว    วันที ่ 13 มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. 
  มอบตัว   วันที่ 16 มีนำคม 2562  เวลำ 08.30-12.00 น.  
                   
 

 
 
 
 



 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันมัธยมศกึษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2562 

---------------------------- 
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
    1.1  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือก ำลัง
ศึกษำอยู่ในชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน 2.00  
     1.2  มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นอย่ำงดี 
     1.3  สุขภำพอนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
     1.4  ผู้ปกครองมีควำมพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตลอดเวลำที่ศึกษำอยู่ 
     1.5  นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์   ต้องมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร และคะแนนเฉลี่ย ในกลุ่ มสำระวิทยำศำสตร์  คณิ ตศำสตร์และกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00    
 
 2. จ านวนที่รับสมัคร  196  คน (นักเรียนที่จบมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิมจ ำนวน 157 
คน นักเรียนที่จบมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียนเดิม ที่ใช้กำรสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O – NET 
จ ำนวน 39 คน (นักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  จ ำนวน 36 คน) 
 
 3  หลักฐานการสมัคร 
    3.1  ใบสมัคร(ตำมแบบที่โรงเรียนก ำหนด) 
                     3.2  รูปถ่ำยขนำด 1 หรือ  1.5 นิ้ว 3 รูป 
    3.3  ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (โรงเรียนคืนให้หลังกำรตรวจหลักฐำน) 
     3.4  หลักฐำนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียนเดิม ว่ำก ำลัง
ศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
     3.5  หลักฐำนคะแนน O – NET 
 
 4. ก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลและรายงานตัว 
    4.1 นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเดิม (จ านวน 157 คน) 
         รับสมัคร      วันที่  4 -6  กุมภำพันธ์ 2562 
   สอบคัดเลือก      วันที่  15  กุมภำพันธ์ 2562 
          ประกาศผล          วันที่  26  กุมภำพันธ์  2562 
 รายงานตัว     วันที ่ 27 มีนำคม  2562   เวลำ 09.00 น. 
       มอบตัว         วันที่  9 เมษำยน  2562  เวลำ 08.30-12.00 น. 
 
 
 
 



    4.2 นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้
คะแนน O – NET (จ านวน 39 คน)   
     รับสมัคร        วันที่  22 – 27  มีนำคม 2562  เวลำ 08.30 – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) (งดรับสมัครวันที่ 24 มีนำคม 2562) 
        สอบคัดเลือก   วันที่  31  มีนำคม 2562   เวลำ  09.00 น.– 15.00 น. 
โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ร้อยละ 70 และคะแนน O Net 
ร้อยละ 30  
                          ประกาศผล     วันที่  6  เมษำยน 2562     เวลำ 09.00 น. 
                          รายงานตัว      วันที่  6  เมษำยน 2562     เวลำ 09.00 น. 
                มอบตัว         วันที ่9 เมษำยน  2562     เวลำ 08.30 - 12.00 น. 
 
   4.3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับจ านวน 36 คน 
     รับสมัคร    วันที่ 23 - 27 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
     สอบคัดเลือก   วันที่  10 มีนำคม  2562    เวลำ 09.00 น. - 16.30 น. 
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว   วันที่ 14 มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น.
     มอบตัว         วันที่  17  มีนำคม 2562   เวลำ 08.30-12.00 น 
 
           4.4 นักเรียนความสามารถพิเศษ (10 คน)  

4.4.1  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (วำดภำพระบำยสี/งำนประติมำกรรม) รับ
จ ำนวน  1   คน 

 
    4.4.2  นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล ( สำมำรถขับร้องเพลงไทย หรือสำกล,อ่ำนโน้ต

ดนตรีสำกล และปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่ำงน้อย 1 เครื่อง ใน 5 ประเภท ดังนี้ เครื่องสำย เช่น กีตำร์ เบส เครื่อง
ลมทองเหลือง Brass. Trumpet Trombone Tuba เครื่องลมไม้ เช่น Saxophone Carinet เครื่องลิ่มนิ้ว เช่น 
Piano คีย์บอร์ด เครื่องกระทบ เช่น กลองสแนร์  เบสดรั้ม  กลองใหญ่  กลองชุด)  รับจ ำนวน 3  คน 

 
    4.4.3  นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย (ขับร้องเพลงไทยเดิมได้ และสำมำรถปฏิบัติ

เครื่องดนตรีได้อย่ำงน้อย 1 ใน 4 ประเภท ดังนี้ เครื่องดีด จะเข้, เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้, เครื่องตี เช่น ระนำด
เอก ระนำดทุ้ม กลองแขก ขิม,เครื่องเป่ำ เช่น ขลุ่ยหลิบ ขลุ่ยเพียงออ รับจ ำนวน  1  คน 

 
4.4.4 นักเรียนที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ (มีหลักฐำนกำรแข่งขันได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน

ด้ำนนำฏศิลป์) รับจ ำนวน  2 คน 
 

   4.4.5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล (มีพ้ืนฐำนทักษะกำรกีฬำวอลเล่ย์บอล 
และมีส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป) รับจ ำนวน 3 คน 

 
 
 
 



  รับสมัคร  วันที่ 22 - 23 มีนำคม 2562 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  สอบคัดเลือก วันที่  25  มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 น. - 12.00 น. 
  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว    วันที ่ 27  มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. 
  มอบตัว   วันที่  9  เมษำยน 2562  เวลำ 08.30-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


