
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
เรื่อง การรับนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษ ปการศึกษา 2565 

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

 เพ่ือใหการรับนักเรียนเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ปการศึกษา 
2565 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก ี ่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จึงกำหนดรายละเอียด     
ในการรับสมัคร คุณสมบัติและการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษ ดังนี้ 
    1.  หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (Enrichment Science Mathematics 
Program : ESMP) 1 หองเรียน จำนวนรับ 15 คน 
     2.  หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 1 หองเรียน จำนวนรับ  8 คน  

 

หมายเหตุ จำนวนรับสมัครนกัเรียนท่ีปรากฏคือ จำนวนการรับสมัครท่ีโรงเรียนไดแบงสัดสวนจากการรับสมัครเขา
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากโรงเรียนเดิมท่ีมีศักยภาพเหมาะสม (โควตา) เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
1.  หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (Enrichment Science Mathematics Program 
: ESMP) 
      1.1  คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือ
กำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา  
  1.1.2   มีผลการเรียน ดังนี้ 
         1)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 
         2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษา    
ปท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 
         3)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษา     
ปท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 

1.1.3  ในกรณีท่ีผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1.2.2  ตองไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขัน
ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
          1)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ระดับกลุม/เขตพื้นที่การศึกษา/
ภาค/ประเทศ ใหความสำคัญของระดับทักษะ โดยประเมินจากประเภทบุคคลกอนประเภททีม เหรียญรางวัล อันดับ
คะแนนจากมากไปหานอย 
          2)  การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ระดับกลุม/เขตพื้นท่ี
การศึกษา/ภาค/ประเทศ 
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          3)  การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคม
วิทยาศาสตรหรือสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
(สสวท.) ในอันดับท่ี 1 - 50 
          4)  เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เชน ผานการเขา
คายโอลิมปกวิชาการระดับ ม.ตน การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ ไดรับรางวัลเกี ่ยวกับทักษะ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) 

1.1.4  ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซ่ึงเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  1.1.5  มีความขยันหม่ันเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
  1.1.6  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
 1.2  หลักฐานการสมัคร 
  1.2.1  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา หรือหลักฐานท่ีแสดงวากำลัง
ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา 
  1.2.2  หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาวิทยาศาสตร และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา       
ปท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 (5 ภาคเรียน) 
  1.2.3  รูปถายสีหรือขาวดำ หนาตรงไมสวมหมวก ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว 
  1.2.4  ทะเบียนบานของผูสมัคร (ทร.14 หรือ ทร.38) 
  

หมายเหตุ   
1. หลักฐานถายสำเนาทุกแผน ใหรับรองสำเนาถูกตอง 
2. กรณีท่ีเปนเอกสารของชาวตางชาติใหแปลเปนภาษาไทยใหเรียบรอย โดยสถาบันแปลภาษาท่ีเชื่อถือได 

 

1.3  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
รับสมัคร   วันท่ี 19 - 23  กุมภาพันธ  2565 เวลา 08.30-16.30 น.  
     ไมเวนวันหยุดราชการ ผานชองทางออนไลน  
     ลิงก http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register/index 

ประกาศรายช่ือและหองสอบ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 
สอบคัดเลือก   วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เขาแถวหนาเสาธงเพ่ือรับฟงคำชี้แจง 
วิชาท่ีสอบ   1.  วิทยาศาสตร  (100 คะแนน)  
    2.  คณิตศาสตร  (100 คะแนน)  
    3.  ภาษาอังกฤษ  (50 คะแนน)  
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ม.1- ม.3 
ประกาศผล   วันท่ี 10 มีนาคม 2565 
รายงานตัวและมอบตัว  วันท่ี 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทิดไทมหาราชินี   

โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร พรอมชำระเงินคาใชจายในการศึกษา 

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไมมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 
 

 

http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register/index
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2.  หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) 
 2.1  คุณสมบัติของผูสมัคร 
       2.1.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา 
       2.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 2.50 
       2.1.3  มีความประพฤตเิรียบรอย มีระเบียบวนิัย และอยูรวมกันผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
       2.1.4  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
       2.1.5  ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
       2.2  หลักฐานการสมัคร 
       2.2.1  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมการศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หลักฐานท่ีแสดงวากำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
       2.2.2  หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) 

2.2.3 รูปถายสีหรือขาวดำ หนาตรงไมสวมหมวก ในชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว 
  2.2.4  ทะเบียนบานของผูสมัคร (ทร.14 หรือ ทร.38)  

 

หมายเหตุ   
1. หลักฐานถายสำเนาทุกแผน ใหรับรองสำเนาถูกตอง 
2. กรณีท่ีเปนเอกสารของชาวตางชาติใหแปลเปนภาษาไทยใหเรียบรอย โดยสถาบันแปลภาษาท่ีเชื่อถือได 

 

2.3  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว 
รับสมัคร   วันท่ี 19 – 23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    ไมเวนวันหยุดราชการ ผานชองทางออนไลน  
     ลิงก http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register/index 

ประกาศรายช่ือและหองสอบ   วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 
สอบคัดเลือก   วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เขาแถวหนาเสาธงเพ่ือรับฟงคำชี้แจง 
วิชาท่ีสอบ   ภาษาไทย  (50 คะแนน) 
    สังคมศึกษา   (50 คะแนน) 
    ภาษาอังกฤษ  (100 คะแนน) 
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ม.1- ม.3 
    สอบสัมภาษณโดยครูชาวตางชาติ  (50 คะแนน) 
ประกาศผล   วันท่ี 10 มีนาคม 2565 
รายงานตัวและมอบตัว  วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทิดไทมหาราชินี  
    โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร พรอมชำระเงินคาใชจายในการศึกษา 

 

หมายเหตุ หากนักเรียนไมมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 
 

http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register/index
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ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 

 
 
 

      
(นายบุญเทพ  พิศวง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 
 
 

QR CODE รับสมัคร      สอบถามขอมูล 

            
 


