
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
******************************** 

 เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ จึงก าหนดรายละเอียดใน
การรับสมัคร คุณสมบัติและการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ 

    1.  ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Enrichment Science Mathematics 
Program : ESMP) 
    2.  ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
 
1.  ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Enrichment Science Mathematics Program: 
ESMP) 
      1.1  จ านวนที่รับเข้าเรียน  
             โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
36 คน 
 1.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.2.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า  
  1.2.2   มีผลการเรียน ดังนี้ 
         1)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
         3)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และ
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.2.3  ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2.2  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          1)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่ม/เขตพ้ืนที่การศึกษา/
ภาค/ประเทศ ให้ความส าคัญของระดับทักษะ โดยประเมินจากประเภทบุคคลก่อนประเภททีม เหรียญรางวัล อันดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย 
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          2)  การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่ม/เขตพ้ืนที่
การศึกษา/ภาค/ประเทศ 
          3)  การแข่งขันวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์
หรือสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ใน
อันดับที่ 1 - 50 
          4)  เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น ผ่านการเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับประถมศึกษา การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 

1.2.4  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.2.5  มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
  1.2.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
 1.3  หลักฐานการสมัคร 
  1.3.1  ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
  1.3.2  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
  1.3.3  หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  1.3.4  รูปถ่ายสีหรือขาวด า หน้าตรงไม่สวมหมวก ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว  
จ านวน 2 รูป 
  1.3.5  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ทร.14 หรือ ทร.38) ทั้งฉบับจริงและส าเนา 
หมายเหตุ   

1. หลักฐานถ่ายส าเนาทุกแผ่น ให้รับรองส าเนาถูกต้องและน าฉบับจริงมาให้กรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายส าเนาเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเป็นเอกสารของชาวต่างชาติให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย โดยสถาบันแปลภาษาที่เชื่อถือได้ 
1.4  ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 

รับสมัคร   วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้น   
                                          วันหยุดราชการที่ห้องโสตทัศนศึกษา นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน  

และมาสมัครด้วยตนเอง 
ประกาศรายช่ือและห้องสอบ วันที่ 1 เมษายน 2564 
สอบคัดเลือก   วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. เข้าแถวหน้าเสาธงเพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
วิชาที่สอบ   1.  วิทยาศาสตร์  (100 คะแนน)  
    2.  คณิตศาสตร์  (100 คะแนน)  
    3.  ภาษาอังกฤษ  (50 คะแนน)  
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.4- ป.6 
ประกาศผล   วันที่ 8 เมษายน 2564 
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รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี   
โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ พร้อมช าระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  1.5  ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร 
            ผู้ประสงค์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ สามารถสแกน QR Code หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.maesai.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
ถึงวันที่  23  มีนาคม  2564  และพิมพ์ใบสมัครน ามายื่นในวันที่ รับสมัคร หรือรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ   
โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
 
2.  ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) 

2.1  จ านวนที่รับเข้าเรียน  
โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 

25 คน รวม 50 คน 
 2.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า 
       2.2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
       2.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
       2.2.4  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
       2.2.5  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
       2.3  หลักฐานการสมัคร 
       2.3.1  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพหุภาษา 
(Multilingual Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education 
Hub) 
       2.3.2  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
       2.3.3  หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 
       2.3.4  รูปถ่ายสีหรือขาวด า หน้าตรงไม่สวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว  
จ านวน 2 รูป 
       2.3.5  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ทร.14 หรือ ทร.38) ทั้งฉบับจริงและส าเนา 
หมายเหตุ   

1. หลักฐานถ่ายส าเนาทุกแผ่น ให้รับรองส าเนาถูกต้องและน าฉบับจริงมาให้กรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยทางโรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับถ่ายส าเนาเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเป็นเอกสารของชาวต่างชาติให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย โดยสถาบันแปลภาษาที่เชื่อถือได้ 

http://www.maesai.ac.th/
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2.4  ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
รับสมัคร   วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  
    นักเรียนต้องแต่งชุดนักเรียนและมาสมัครด้วยตัวเอง 
ประกาศรายช่ือและห้องสอบ   วันที่ 1 เมษายน 2564 
สอบคัดเลือก   วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. เข้าแถวหน้าเสาธงเพ่ือรับฟังค าชี้แจง 
วิชาที่สอบ   วิทยาศาสตร์  (50 คะแนน) 
    คณิตศาสตร์   (50 คะแนน) 
    ภาษาอังกฤษ  (100 คะแนน) 
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.4- ป.6 
    สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ  (50 คะแนน) 
ประกาศผล   วันที่ 8 เมษายน 2564 
หมายเหตุ    ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาจากคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ  
๒) พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 
๓) พิจารณาจากล าดับในการสมัครของนักเรียน 

รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  
    โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ พร้อมช าระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 
 

 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่   3  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
 

      
(นายปราโมทย์ นพวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
 

    2.5  ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร 
        ผู้ประสงค์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual 
Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) สามารถ
สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ www.maesai.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 
และพิมพ์ใบสมัครน ามายื่นในวันที่รับสมัคร หรือเข้ามารับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์  

http://www.maesai.ac.th/

