
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนหองเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา 2565 

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

 ตามท่ีโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรไดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 หองเรียนพิเศษ ประจำปการศึกษา 2565 ไปแลวนั้น มีนักเรียนท่ีสอบไดมารายงานตัวและมอบตัวไมครบตาม
จำนวน จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือก (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 

1. หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 23 คน 
2. หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 4 คน 
3. หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ESMP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 7 คน  

 
รับสมัครวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30น. ณ หองวิชาการ โรงเรียนแมสาย-

ประสิทธิ์ศาสตร โดยใหนักเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียนมาสมัครดวยตนเอง  
  คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 1. เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือ
กำลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา 
      2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ไมต่ำกวา 2.50 
      3. มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกันผูอื่นไดเปนอยางดี 
      4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
      5. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ESMP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
  1. สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยู
ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา  

2. ผลการเรียน ดังนี้ 
   1)  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมทุกวิชาในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษาปท่ี 2 และภาคเรียนท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 
  2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 
   3)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และ
ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 3.00 
  3. ในกรณีท่ีผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1.2.2  ตองไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขันตามขอใดขอ
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 



๒ 
 
   1)  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ระดับกลุม/เขตพื้นที่การศึกษา/ภาค/
ประเทศ ใหความสำคัญของระดับทักษะ โดยประเมินจากประเภทบุคคลกอนประเภททีม เหรียญรางวัล อันดับคะแนน
จากมากไปหานอย 
   2)  การสอบแขงขันการตอบปญหาทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ระดับกลุ ม/เขตพื ้นท่ี
การศึกษา/ภาค/ประเทศ 
  3)  การแขงขันวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของสมาคมวิทยาศาสตรหรือ
สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร (สสวท.) ใน
อันดับท่ี 1 - 50 
   4)  เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร เชน ผานการเขาคาย
โอลิมปกวิชาการระดับ ม.ตน การแสดงโชวทางวิทยาศาสตรระดับประเทศ ไดรับรางวัลเกี่ยวกับทักษะ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรระดับประเทศ รางวัลเพชรยอดมงกุฎ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) 
  4. ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 6. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 
 คุณสมบัติของผูสมัครหองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 1. เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา หรือ
กำลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 หรือเทียบเทา 
      2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 (5 ภาคเรียน) ไมต่ำกวา 2.50 
      3. มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกันผูอื่นไดเปนอยางดี 
      4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
      5. ผูปกครองมีความพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนคาใชจายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู 

เอกสารการสมัคร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
1. หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 และ

ประถมศึกษาปท่ี 5 จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
3. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 

  เอกสารการสมัคร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
1. หลักฐานผลการเรียนแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา ในช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 (5 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
3. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 

หมายเหตุ  1. หากการรับสมัครยังไมเต็มจำนวน โรงเรียนจะเปดการรับสมัครจนกวาจะเต็มจำนวน 
  2. หากมีนักเรียนมาสมัครเกินจำนวน ทางโรงเรียนจะทำการสอบคัดเลือกนักเรียน โดยใหนักเรยีน
ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนตอไป 
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        ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 

  
(นายบุญเทพ  พิศวง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 


