
 
ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร   

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนหองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (ESMP)  
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๖5 

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

 ตามประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ ์ศาสตร เรื ่อง รายชื่อผู มีสิทธิ ์สอบนักเรียนหองเรียนพิเศษ 
(เพิ่มเติม) ปการศึกษา 2565  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ไดกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 เขาเรียนหองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (ESMP) เพิ ่มเติม              
ปการศึกษา 2565 นั้น  

 บัดนี ้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื ่อเขาเร ียนในหองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร (ESMP) ไดดำเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว มีผูผานการคัดเลือกและรายช่ือสำรอง ดังนี้ 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ (เพิ่มเติม) 

๑. หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ESMP)  
- นักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือก   จำนวน  7   คน 
- นักเรียนสำรอง     จำนวน  2   คน 

***รายละเอียดดังบัญชีแนบทาย*** 

 

 ทั้งนี้ใหผูผานการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ นำเอกสารฉบับจริงและหลักฐานฉบับ
สำเนาตาง ๆ ตามภาคผนวก ก พรอมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระคาบำรุงการศึกษา ตามภาคผนวก ข 
จากธนาคาร คำช้ีแจงการปฏิบัติตัวของนักเรียนในการรายงานตัวและมอบตัว ตามภาคผนวก ค มารายงานตัว
และมอบตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.00-09.00 น. ณ หองวิชาการ อาคาร 7 โรงเรียน       
แมสายประสิทธิ์ศาสตร  
 หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ ์การเขาเรียน และโรงเรียนจะ
ดำเนินการเรียกนักเรียนรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเขาเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 
2565 เวลา 09.00–๑0.00 น. ตามลำดับท่ีผานการคัดเลือกตอไป 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายบุญเทพ  พิศวง) 
ผูอำนวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

  



รายช่ือนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขาเรียน  
หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (ESMP)  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา ๒๕๖5 
ม.4/1 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

นักเรียน 
คำนำหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

1 25297 เด็กชาย ณัฐพล สายปญญา  
2 25299 เด็กชาย ธนกร แซลี  
3 25306 นาย ภารุจ บุญนาค  
4 25308 นาย เอกภพ ปญญา  
5 25309 นางสาว แทนชนก มหรัตนวิโรจน  
6 25316 เด็กหญิง ปนฑิตา วงคเตปน  
7 25323 เด็กหญิง รวิสรา จิตรใครครวญ  

 
  



รายช่ือนักเรียนสำรอง หองเรียนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (ESMP)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๖5 

 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ผูเขาสอบ 
คำนำหนา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

1 42010 นางสาว ภิรัณญา ยาวิชัย สำรองอันดับ ๑ 
2 42003 นางสาว พรทิพย จอมสลี สำรองอันดับ ๒ 

 

  



ภาคผนวก ก  
 

แนบทายประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  ลงวันท่ี  28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
การยื่นหลักฐานเอกสาร 

 
 หลักฐานการรายงานตัว ใหถายสำเนาทุกแผนและรับรองสำเนาถูกตอง พรอมท้ังนำเอกสารฉบับ
จริงใหกรรมการตรวจสอบความถูกตอง โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับมอบตัวเฉพาะฉบับสำเนา
เทานั้น ดังนี้ 
 ๑. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน หรือ ทร.38 
     *ในกรณีท่ีไมมีสำเนาทะเบียนบานของนักเรียน หรือ ทร.38 ใหนำสำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทน
ได  
 ๒. สำเนาทะเบียนบานบิดา  
 ๓. สำเนาทะเบียนบานมารดา  
 ๔. สำเนาทะเบียนบานผูปกครอง (กรณีท่ีบิดา หรือ มารดา ไมสามารถมาสงนักเรียนมอบตัวได) 

*ผูปกครองท่ีมามอบตัวนักเรียนตองมีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป* 
 ๕. รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 ๖. สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระคาบำรุงการศึกษาจากธนาคาร 
 7. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) 
 

การแตงกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนเรียนเดิม



ภาคผนวก ข 
 

แนบทายประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  ลงวันท่ี  28 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 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู

ในโรงเรียน 
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 
 
 
 
 

หอง ESMP ม.4 คือ ม.4/1 
หอง MP ม.4 คือ ม.4/13 
 
 
  

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนชําระเงิน 
หากชําระเงินแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินทุกกรณ ี

 



 
 
 

 
  

26662 

เด็กชายชยพล  เผาพรม 

ตัวอยางวิธีการกรอกใบแจงชำระเงิน 

เด็กชายชยพล  เผาพรม 

26662 



ภาคผนวก ค 
 

แนบทายประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  ลงวันท่ี  28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  
คำช้ีแจงการปฏิบัติตัวของนักเรียนในการมามอบตัวและรายงานตัว 

1. นักเรียนและผูปกครองควรมากอนเวลารายงานตัวและมอบตัวอยางนอย 30 นาที เพื่อทำการคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิของรางกายในจุดคัดกรอง  

2. นักเรียนตองผานทุกจุดตามแบบผานจุดใหครบทุกจุด การรายงานตัวและมอบตัวจึงจะสมบูรณ 

 
3. การชำระเงินคาบำรุงการศึกษาใหผูปกครองพิมพใบจายคาบำรุงการศึกษา (แนบในภาคผนวก ข) ตาม

แผนการเรียนท่ีไดในวันท่ีมารายงานตัวและมอบตัว ไปชำระท่ีธนาคาร วันท่ี 28 มีนาคม 2565 -    
8 เมษายน 2565 และนำใบเสร็จท่ีธนาคารมอบใหถายเอกสารแนบกบัเอกสารรายงานตัวนักเรียน 
(กรุณาตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนชำระเงิน หากชำระเงินแลวจะไมคืนเงินทุกกรณี) 

4. งานการเงินจะตรวจสอบการชำระเงินของนักเรียน หากนักเรียนไมไปชำระเงินตามกำหนด จะแจงฝาย
วิชาการ โดยจะถือวานักเรียนสละสิทธิ์ในการเปนนักเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

5. กรณีผูปกครองมีปญหาดานการเงิน ใหติดตองานการเงิน เพื่อทำใบผอนผันการชำระเงิน โดยตองชำระ
บางสวน และตองชำระภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565 หากพนกำหนดจะถือวานักเรียนสละสิทธิ์ใน
การเปนนักเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

 
 
 
 



6. ใหผูปกครองเตรียมเงินมาชำระตามรายละเอียดดังนี้  
รายละเอียดคาใชจายในวันมอบตัว ESMP MP 

รายการคาใชจาย  
- ชุดพละ (350 บาท)  
- กระเปา (280 บาท)  
- เข็มกลัด (40 บาท) 
- เข็มขัด (120 บาท) 
- ชุดพื้นเมือง (นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 
- สมุด (นโยบายเรียนฟรี 15 ป) 

790 790 

เปดบัญชีธนาคารโรงเรียน 50 50 
รวม 840 840 

*หมายเหตุ* กรุณาเตรียมนำเงินมาใหพอดีกับจำนวนที่ตองชำระแตละจุด  
เพ่ือความรวดเร็วในการใหบริการ 
 

7. ใหนักเรียนเขาไปกรอกขอมูลมอบตัวนักเรียนไดทาง 
http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register (ลิงกการรับสมัคร) และเขาไปเมนูกรอกขอมูล
มอบตัว/พิมพใบสมัคร เพื่อกรอกขอมูลมอบตัว และพิมพใบสมัครใหเรียบรอยกอนมามอบตัว พรอมท้ังเตรียม
เอกสารประกอบการมอบตัวรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับใหเรียบรอย 

 
 

 
 

  
 
 

http://61.7.228.141/admission/index.php?r=register


8. ตัวอยางการเขียนสำเนาถูกตอง 

 
 

 
 

 


