ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
รับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) และนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4) รับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) และนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2559 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องการรับนักเรียน โรงเรียนเทพลีลาจึงกาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1.1 คุณสมบัติ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
1.1.2 หลักฐานการสมัคร
1. ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจานงไว้
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
3. สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ
O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คานวณคะแนนจาก O-NET
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือ
เอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.2.1 คุณสมบัติ
1. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
2. เป็นโสด
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด)
3. สาเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
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6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือ
เอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
2. การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล และการรายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1 สอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 20-24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ยื่นคะแนน O-NET
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ 2 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
2. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียน และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ยื่นคะแนน O-NET
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ประกาศผลและรายงาน
วันที่ 2 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียน
3. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงาน
วันที่ 2 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียน
4. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร
วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ 17 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้ไปตามกาหนดการของโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม. 4 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล
วันที่ 7 มีนาคม 2559
รายงานตัว
วันที่ 31 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือก
และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก
วันที่ 27 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
3. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล
วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว
วันที่ 3 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น ณ โรงเรียน
มอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

3. การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล และการรายงานตัว โรงเรียนเทพลีลา
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ห้องเรียนพิเศษ
- MEP รับจานวน 1 ห้อง 30 คน
ยื่นความจานง วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 - 16.30 น.
รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.
3.2 ห้องเรียนปกติรับจานวน 9 ห้องจานวน 360 คน กาหนดสัดส่วน 40:60
ยื่นความจานง วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป
ร้อยละ 60 จานวน 216 คน
(เงื่อนไขพิเศษ จานวน 16 คน)
สอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ร้อยละ 40 จานวน 144 คน
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเทพลีลาซึ่ง บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย
ที่เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจนและอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ขอบเขตพื้นทีบ่ ริการที่กาหนด มีดังนี้
- เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ทั้งแขวง
- เขตวังทองหลาง แขวงพลับพลา ระหว่างซอยรามคาแหงซอย 21-39
ทิศเหนือ
จรดคลองวัดเทพลีลา (วัดตึก)
ทิศใต้
จรดคลองลาดพร้าว
ทิศตะวันออก
จรดคลองแสนแสบ
เทศตะวันตก จรดแนวทางด่วน ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แจ้งความจานง
ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 มีนาคม 2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
การรับสมัคร
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
การมอบตัว
วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ การประกาศผลสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรณีที่คะแนนเท่ากันและ
จานวนนักเรียนเกินกว่าที่กาหนดให้พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
- พิจารณาคะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนน
สอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้ พิจารณาคะแนนจากวิชาภาษาไทย
เป็นอันดับที่ 3 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลาดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.3.1 การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทพลีลา (จานวน 224 คน)
การรับสมัคร
วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแนะแนว
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
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รายงานตัว

วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
(ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
การมอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
(ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
3.3.2 คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากนักเรียนทั่วไป โดยใช้การสอบคัดเลือก
(จานวน 56 คน) ร้อยละ 80 ดูผลสอบคะแนน O-NET ร้อยละ 20
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 คน คณิตศาสตร์ – อังกฤษ 5 คน
อังกฤษ – จีน
5 คน อังกฤษ – ญี่ปุ่น
5 คน
ภาษาไทย – สังคมศึกษา
5 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (จานวน 21 คน) ห้องละ 3 คน
การรับสมัคร
การสอบคัดเลือก
ยื่นคะแนนO-NET
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559
วันที่ 27 มีนาคม 2559
วันที่ 30 มีนาคม 2559
วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.

รายงานตัว

วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
(นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
การมอบตัว
วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
(นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
หมายเหตุ การประกาศผลสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันและจานวน
นักเรียนเกินกว่าที่กาหนด ให้พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
- จุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับ
ที่ 1 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาลาดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
- จุดเน้นด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับ 1
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากัน
อีกให้พิจารณาลาดับที่มาสมัคร ก่อน – หลัง
- จุดเน้นด้านภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 1
ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลาดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
- จุดเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พิจารณาคะแนนสอบเทคโนโลยีเป็นอันดับที่ 1 ถ้าคะแนนสอบ
เท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณา
ลาดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
- จุดเน้นด้านภาษาไทย – สังคมศึกษา ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยเป็นอันดับที่ 1
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาเป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบ
เท่ากัน อีกให้พิจารณาลาดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่ 21/02/2559

by nut33
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ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง แจ้งเกณฑ์การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และเพื่อการเตรียมตัวที่จะได้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนจึงขอแจ้ง
และกาหนดเกณฑ์การรับดังนี้
1. เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในจุดเน้น
1.1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
รับจานวน 64 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
1.2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ รับจานวน 32 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
1.3 ภาษาอังกฤษ – จีน
รับจานวน 32 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
1.4 ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น รับจานวน 32 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
1.5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา รับจานวน 32 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ รับจานวน 32 คน
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 2.00
2. พิจารณาผลการเรียนในปีที่ 1 ( ม.1) ปีที่ 2 (ม.2) และปีที่ 3 (ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่กระทาผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
4. นักเรียนผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้
ต่อเมื่อ นักเรียนต้องจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ ได้รับเอกสารแสดงการจบช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1)

