
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร   
เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบนักเรียนหองเรียนพิเศษ (เพิม่เติม) ปการศึกษา 2565 

........................................................   

 ตามประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนหองเรียนพิเศษ 
(เพิ่มเติม) ปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
 

 บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนหองเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา 2565 และ
คณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบนักเรียน
หองเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา 2565 ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 
 ๑. หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1      จำนวน 8 คน 
 2. หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      จำนวน 2 คน 
 ๒. หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ESMP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จำนวน 9 คน 
  
 ท้ังนี้แผนการเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 ยังไมเต็มจำนวน ทางโรงเรียนจะรับสมัครจนกวาจะเต็มจำนวน สามารถสมัครเพิ่มเติมไดท่ีหองวิชาการ 
อาคาร 7 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
  
 
 
      
  ประกาศ ณ วันท่ี  18  มีนาคม พ.ศ.2565 

 
 

(นายบุญเทพ  พิศวง) 
ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

 
 

  



รายช่ือผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 

หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP)  
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 11001 เด็กชาย ชัยวุฒิ พันเหลา แมสายอนันตศาสตร  

2 11002 เด็กชาย ชาคริต ลานพญาสกุล แมสายอนันตศาสตร  

3 11003 เด็กชาย จอหน รุงสิริพิพัฒน เอกทวีวิทย  

4 11004 เด็กหญิง ณัฏฐกันย แซล้ี อนุบาลแมสาย  
(สายศิลปศาสตร) 

 

5 11005 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ภักดีงามอนันต ศุภปญญา  

6 11006 เด็กชาย ทินภัทร คำแสน เอกทวีวิทย  

7 11007 เด็กหญิง พิชชาพร สุทธวงค อนุบาลแมสาย  
(สายศิลปศาสตร) 

 

8 11008 เด็กชาย วิญญพัชร นาใจ ดรุณราษฎรวิทยา  
 

หมายเหตุ 1. ใหนักเรียนมามอบตัวในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30-12.00 น. ท่ีหองวิชาการ 
อาคาร 7 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร หากนักเรียนไมมาตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 
    2. ใหนักเรียนเตรียมเอกสารการมอบตัวตาม ภาคผนวก ก 
    3. ใหนักเรียนพิมพใบชำระคาเทอม ตามภาคผนวก ข ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 
    4. ใหนักเรียนเตรียมเงินเพื่อชำระสหกรณโรงเรยีน จำนวน 790 บาท 
    5. ใหนักเรียนเตรียมเงินเพื่อเปดบัญชีธนาคาร จำนวน 50 บาท 
  



รายช่ือผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 

หองเรียนพหุภาษา (Multilingual Program : MP)  
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 41001 นางสาว วาสนา แซลี แมสายประสิทธ์ิ
ศาสตร 

 

2 41002 เด็กหญิง อารยา อ่ำสงวน แมสายประสิทธ์ิ
ศาสตร 

 

 

หมายเหตุ 1. ใหนักเรียนมามอบตัวในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30-12.00 น. ท่ีหองวิชาการ 
หองวิชาการ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร หากนักเรียนไมมาตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 

    2. ใหนักเรียนเตรียมเอกสารการมอบตัวตาม ภาคผนวก ก 
    3. ใหนักเรียนพิมพใบชำระคาเทอม ตามภาคผนวก ข ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 
    4. ใหนักเรียนเตรียมเงินเพื่อชำระสหกรณโรงเรยีน จำนวน 790 บาท 
    5. ใหนักเรียนเตรียมเงินเพื่อเปดบัญชีธนาคาร จำนวน 50 บาท 
    

 
 

  



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 

หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ESMP)  
 

หองสอบท่ี 1 สถานท่ีสอบ หอง 412 
 

ท่ี เลขท่ี 
นั่งสอบ 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42001 นาย เอกภพ ปญญา แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

2 42002 นาย ภารุจ บุญนาค แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

3 42003 นางสาว พรทิพย จอมสลี แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

4 42004 เด็กชาย ณัฐพล สายปญญา แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

5 42005 นางสาว แทนชนก มหรัตนวิโรจน แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

6 42006 เด็กชาย ธนกร แซลี แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

7 42007 เด็กหญิง ปนฑิตา วงคเตปน แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

8 42008 เด็กหญงิ รวิสรา จิตรใครครวญ แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

9 42010 นางสาว ภิรัณญา ยาวิชัย แมสายประสิทธ์ิศาสตร  

 
หมายเหตุ ใหนักเรียนมาสอบ วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2565 ต้ังแตเวลา 08.00-12.00 น. หากนักเรียนไม
มาตามวันเวลาท่ีกำหนด ถือวาสละสิทธิ์ 
 

ตารางสอบ หองเรียนพิเศษ (ESMP) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

วันจันทร  ท่ี 26 มีนาคม 2565 
เวลา รายวิชา เวลาสอบ 

08.30-09.30 น. ภาษาอังกฤษ  60 นาที 
09.40-10.40 น. คณิตศาสตร 60 นาที 
10.50-11.50 น. วิทยาศาสตร 60 นาที 

 

สิ่งท่ีตองนำมาดวย 
1. หนากากอนามัย  
2. บัตรประจำตัวผูเขาสอบ  
3. ปากกา 
4. น้ำยาลบคำผิด 

 
การแตงกาย 

ใหผูเขาสอบแตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมของตนเองเขาหองสอบเทานั้น หากนักเรียนไม    
แตงกายดวยชุดนักเรียน ทางโรงเรียนจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
 



รายช่ือผูไมผานคุณสมบัติการสอบเขาเรียนตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2565 
 

หองเรียนความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (ESMP) 
 

ท่ี เลข
ประจำตัว
ผูสมัคร 

คำนำหนา ช่ือ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 42009 นาย สุธนิันท รัศมีโรจน บานเวียงพาน ขาดคุณสมบัติ
วิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ
เกรดเฉล่ียรวม 
 ไมผานเกณฑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ภาคผนวก ก  
 

แนบทายประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  ลงวันท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
การยื่นหลักฐานเอกสาร 

 
 หลักฐานการรายงานตัว ใหถายสำเนาทุกแผนและรับรองสำเนาถูกตอง โดยลงลายมือชื่อ-สกุล  
ใหเรียบรอยพรอมท้ังนำฉบับจริงใหกรรมการตรวจสอบความถูกตอง โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการมอบ
ตัวเฉพาะฉบบัสำเนาเทานั้น เอกสารท่ีตองนำมา ไดแก  
 ๑. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน หรือ ทร.38 
          *ในกรณีท่ีไมมีสำเนาทะเบียนบาน หรือ ทร.38 ใหนำสูติบัตรของนักเรียนมาแทนได 
 ๒. สำเนาทะเบียนบานบิดา 
 ๓. สำเนาทะเบียนบานมารดา 
 ๔. สำเนาทะเบียนบานผูปกครอง (กรณีท่ีบิดา มารดา ไมสามารถมามอบตัวนักเรียนได) 
  *ผูปกครองท่ีมามอบตัวนักเรียนตองมีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป* 
 5. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 ๗. สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระคาบำรุงการศึกษาจากธนาคาร (ตามผนวก ข)   

 **7. ในว ันเป ดภาคเร ียน ว ันท ี ่  17 พฤษภาคม 2565                       
ใหนักเรียนนำสำเนา ปพ.1 ที่มีวันอนุมัติจบหลักสูตร โดยใหนักเรียน
นำตัวจริงและหลักฐานมาย่ืนที่หองวิชาการ เวลา 08.00น. หากไม
นำเอกสารมาในวันและเวลาดังกลาว ทางโรงเรียนจะทำการคัดชื่อ
ออก และไมคืนเงินคาบำรุงการศึกษา คาอุปกรณการเรื่องตาง ๆ  
คาเคร่ืองแบบ ทุกกรณี** 
 

การแตงกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนเรียนเดิม 



ภาคผนวก ข 
 

แนบทายประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  ลงวันท่ี  10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
คาใชจายในปการศึกษา ๒๕65 

 

ที่ รายการ 
หองเรียนพิเศษ 

หมายเหตุ 
MP ESMP 

เงินบำรุงการศึกษา 
๑ คาจางครูชาวตางชาติ - 800 ** 
๒ คาจางบคุลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา - 1,200 ** 
๓ คาจัดการเรียนการสอน 50,000 10,000 ** 

เงินระดมทรัพยากร 
4 คูมือนักเรียน 50 50 * 
5 คาบัตรประจำตัวนักเรียน 50 50 * 
6 คาปฐมนิเทศนักเรียน 150 150 * 
7 คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน 300 300 * 
8 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 
600 600 ** 

9 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 200 200 * 
10 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน

การสอน 
1,000 1,000 ** 

11 คาสมาคมผูปกครอง-คร ู 150 150 * 
รวมจายทั้งปการศึกษา 52,500 14,500  
รวมจายภาคเรียนที ่๑ 26,700 7,700  
รวมจายภาคเรียนที ่๒ 25,800 6,800  

 
หมายเหตุ 
* เก็บภาคเรียนท่ี 1  
** เก็บท้ังภาคเรียนท่ี 1 และ 2 รวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนชําระเงนิ 

หากชําระเงนิแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงนิทุกกรณี 

 



 
 
 

 
 
 

 
  

26662 

เด็กชายชยพล  เผาพรม 

ตัวอยางวิธีการกรอกใบแจงชำระเงิน 

เด็กชายชยพล  เผาพรม 

26662 



 
 

 


