
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
.................................................................... 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2560 (จังหวัดเชียงราย) ให้โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รับจ านวน 525 คน  มีวิธีการ  3  วิธีการ ดังนี้ 
      1.1  วิธีการท่ี 1  รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
               1.2  วิธีการท่ี 2  รับนักเรียนท่ัวไป 
      1.3  วิธีการท่ี 3  รับนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านโยธวาทิต ด้านนาฏศิลป์  ด้านศิลปะ 
ด้านนักดนตรี  ด้านดนตรีพื้นเมือง และดนตรีไทย ด้านดนตรีสากล และด้านท่ัวไป 
 2.  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
      เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย ประกอบด้วย ต าบลแม่สาย 
ต าบลเวียงพางค า  ต าบลเกาะช้าง  ต าบลโป่งผา  ต าบลศรีเมืองชุม และต าบลโป่งงาม   
 3.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร  นักเรียนท่ีสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      3.1  วิธีการที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    3.1.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า 
    3.1.2  เป็นโสด 
    3.1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
    3.1.4  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
    3.1.5  เป็นนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์
ศาสตร์หรือเป็นนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนแม่
สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
  3.2  วิธีการที่ 2  นักเรียนทั่วไป นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    3.2.1  ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า  หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า 
   3.2.2  เป็นโสด 
   3.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
   3.2.4  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
  3.3  วิธีการที ่3  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษ 
 การพิจารณาตัดสินตัดสินคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร 



 ในกรณีท่ีมีปัญหาคุณสมบัติของนักเรียนท่ีสมัคร  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณา
ตัดสิน  โดยค านึงถึงความเป็นธรรม  ความถูกต้อง  ความยุติธรรม  โปร่งใส  และเพื่อประโยชน์ของนักเรียนผู้สมัคร
เป็นส าคัญ  การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเป็นอันส้ินสุด 
 4..  หลักฐานการรับสมัคร ท้ัง 3 วิธีการ นักเรียนท่ีสมัครจะต้องแนบหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ใบสมัครของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ท่ีกรอกข้อความพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวกขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
  4.2  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ) หรือใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7 ) 
  4.3  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
 5.  การสมัครสอบคัดเลือก 
  ให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ระหว่างวันท่ี 27 - 30 มีนาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 
08.30 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 6.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  6.1  กรณีท่ีพบว่าเอกสารหลักฐานการรับสมัครไม่ครบถ้วน  หรือมีร่องรอยการปลอมแปลง แก้ไข
เอกสาร จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  6.2 กรณีท่ีมีการพบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง  หรือนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบ  หรือมีร่องรอยการ
ปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร  ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือหลังประกาศผลแล้ว นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์
การเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 7.  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 5 เมษายน
2560  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และทางเว็บไซต์
www.maesai.ac.th 
 8.  การสอบคัดเลือก 
  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ทุกคน  จะต้องท าการสอบวัด
ความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้อหาไม่เกินช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
  การแต่งกาย 
  นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรยีบร้อย พร้อมน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าห้องสอบ ต้อง
มาสอบด้วยตนเอง ในวันท่ี 8 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
  เวลา  07.45 น.  รับฟังค าช้ีแจ้ง (บริเวณหน้าเสาธง) โดยเข้าแถวตามห้องสอบ 
  เวลา  08.00 - 12.00 น. สอบคัดเลือก (วิชาพื้นฐาน) 
 
  ตารางสอบ   

เวลา วิชาที่สอบ จ านวน 
08.30  - 09.10 น. คณิตศาสตร ์ 40 นาที 
09.10 - 09.50  น. ภาษาไทย 40 นาที 

พัก 10 นาที 
10.00 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 40 นาที 
10.40 - 11.20  น. วิทยาศาสตร์ 40 นาที 
11.20 - 12.00 น.  สังคมศึกษา 40 นาที 
13.00 น. เป็นต้นไป สอบอ่าน  

  



 หมายเหตุ   วันสอบคัดเลือกนักเรียนต้องเตรียมอปุกรณ์และเอกสาร ดังนี้ 
      1.  บัตรประจ าตัวผู้เข้าห้องสอบ 
      2.  ปากกาลูกล่ืนสีด าหรือสีน้ าเงิน 
      3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 ในกรณีท่ีนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน  การพิจารณาตัดสินจะพิจารณาผลคะแนนจากการสอบ
คณิตศาสตร์รวมกับวิทยาศาสตร์ 
 ในกรณีท่ีมีปัญหาการคัดเลือกนักเรียนท่ีจะรับ  คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเป็นผู้
พิจารณาตัดสินด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม เสมอภาค และเพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
 9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  
      ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 12 เมษายน 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และทางเว็บไซต์www.maesai.ac.th 
 10.  การรายงานตัว 
       นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและมอบตัวพร้อมผู้ปกครองของนักเรียน               
ในวันท่ี 12 เมษายน 2560 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
 11.  เอกสารในการมอบตัว  มีดังนี้ 
  11.1  ใบมอบตัวของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจ านวน 1 ชุด 
  11.2  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง และฉบับถ่ายเอกสาร 
  11.3  ทะเบียนบ้านตัวจริง และฉบับถ่ายเอกสาร อย่างละ 1 ฉบับ ได้แก 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 
    - หรือใบสูติบัตร 
   ในกรณีท่ีวันมอบตัวไม่ได้มากับบิดาหรือมารดา ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาด้วย 
  11.4  รูปถ่ายขนาด 1.5นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ถ้านักเรียนไม่มาสอบคัดเลือก  รายงานตัว  มอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนแมส่ายประสิทธิ์ศาสตร์ 
  
 
   
  

ประกาศ ณ วันท่ี  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 
 

( นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
ก าหนดการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

....................................................... 
 ก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ  
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  จังหวัดเชียงราย 
 1. รับใบสมัคร 
  วันท่ี 13 - 30 มีนาคม 2560  
  ณ ห้องวิชาการ (วันราชการ)  หรือห้องส่งเสริมกิจการนักเรียน (วันหยุดราชการ)   
  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 2. การรับสมัคร 
  วันท่ี 27 - 30 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 3. หลักฐานการสมัคร 
  3.1  ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2  ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ฉบับถ่ายเอกสาร 
                         จ านวน 1 ฉบับ   
  3.3  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  วันท่ี 5 เมษายน 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th 
 5. วันสอบเพื่อจัดห้องเรียน 
  สอบวันท่ี 8 เมษายน 2560  วิชาท่ีสอบ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ และการอ่านภาษาไทย 
 6. ประกาศผลการสอบเพื่อจัดห้องเรียน 
  วันท่ี 12 เมษายน 2560  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th 
 7. การรายงานตัว 
  วันท่ี  12 เมษายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี            
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 8. ดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบได้ทีเ่ว็บไซต์ของโรงเรียน 
     http://www.maesai.ac.th 


