
 
 

ประกาศโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 

.................................................................... 
 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560 และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ใหโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทหองเรียนปกติ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  รับจํานวน  3  แผนการเรียน ดังนี้ 
 แผนการเรียนที่ 1 แผนการเรียนหองเรียนทั่วไป ประกอบดวย 
        1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร     รับจํานวน  120  คน 
  2)  แผนการเรียนศิลป - คํานวณ     รับจํานวน    40  คน 
  3)  แผนการเรียนศิลป - ภาษาอังกฤษ     รับจํานวน    80  คน  
  4)  แผนการเรียนศิลป - ภาษาจีน     รับจํานวน    20  คน 
  5)  แผนการเรียนศิลป - ภาษาญี่ปุน     รับจํานวน    20  คน 
  6)  แผนการเรียนศิลปทั่วไป      รับจํานวน    40  คน 
    - สาขาทัศนศิลป                20  คน 
    - สาขาคหกรรม                20  คน 
 แผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบดวย 
  1)  แผนการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) รับจํานวน    40  คน 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง    20  คน 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทอุตสาหกรรมเกษตร                 20  คน 
 แผนการเรียนที่ 3 แผนการเรียนหองเรียนพิเศษ ประกอบดวย 
  1)  แผนการเรียนหองเรียนพิเศษพหุภาษา    รับจํานวน    25  คน 
  2)  แผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร  รับจํานวน    35  คน 
   
 2.  วิธีการรับนักเรียน   มีวิธีการ 2  วิธีการ ดังนี้ 
      2.1  วิธีการที่ 1  รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก 
               2.2  วธิีการที่ 2  รับนักเรียนความสามารถพิเศษดาน ดานกีฬา ดานโยธวาทิต ดานนาฏศิลป       
ดานศิลปะ ดานนักดนตรี  ดานดนตรีพื้นเมือง และดนตรีไทย ดานดนตรีสากล และดานทั่วไป 

    
 3.  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร  นักเรียนที่สมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
     3.1  วิธีการที่ 1  รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก 
  3.1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2559 หรือเทียบเทา 
  3.1.2  เปนโสด 
  3.1.3  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
  3.1.4  สามารถเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด  และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
  3.2  วิธีการที ่2  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนตองมีคุณสมบัติตามประกาศรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษ 



 การพิจารณาตัดสินตัดสินคุณสมบัติของนักเรียนทีส่มัคร 
 ในกรณีท่ีมีปญหาคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร  คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเปนผูพิจารณา
ตัดสิน  โดยคํานึงถึงความเปนธรรม  ความถูกตอง  ความยุติธรรม  โปรงใส  และเพื่อประโยชนของนักเรียนผูสมัคร
เปนสําคัญ  การตัดสินของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนถือเปนอันสิ้นสุด 
 
 4.  หลักฐานการรับสมัคร ทั้ง 2 วิธีการ นักเรียนที่สมัครจะตองแนบหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
  4.1  ใบสมัครของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรที่กรอกขอความพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวม
หมวกขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  4.2  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ) หรือใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7) 
  4.3  สําเนาทะเบียนบานนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ 
  4.4  ในกรณีท่ีสมัครเขาศึกษาตอแผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ตองเขียน
เรียงความแนบในหัวขอเรื่อง " อนาคตของฉัน " จํานวน 1 หนากระดาษ A4  
 
 5.  การสมัครสอบคัดเลือก 
  ใหนักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานตามขอ 4 ระหวางวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560                 
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30  น. ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
 
 6.  เงื่อนไขการรับสมัคร 
  6.1  กรณีท่ีพบวาเอกสารหลักฐานการรับสมัครไมครบถวน  หรือมีรองรอยการปลอมแปลง แกไข
เอกสาร จะไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  6.2  กรณีท่ีมีการพบเอกสารหลักฐานไมถูกตอง  หรือนักเรียนมีคุณสมบัติไมครบ  หรือมีรองรอยการ
ปลอมแปลงแกไขเอกสาร  ภายหลังจากที่ไดดําเนินการสอบคัดเลือกหรือหลังประกาศผลแลว นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์
การเปนนักเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 
 7.  ประกาศรายช่ือนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 
2560  ณ ปายประชาสัมพันธหนาหองวิชาการ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร และทางเว็บไซต
www.maesai.ac.th 
 
 ๘.  การสอบคัดเลือก 
  นักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเขาเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตรทุกคน  จะตองทําการสอบวัด
ความพรอมพื้นฐานทางการเรียน ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  การแตงกาย 
  นักเรียนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนใหเรียบรอย พรอมนําบัตรประจําตัวผูเขาหองสอบ ตอง
มาสอบดวยตนเอง ในวันที่ 2 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
  เวลา  07.45 น.  รับฟงคําชี้แจง (บริเวณหนาเสาธง) โดยเขาแถวตามหองสอบ 
  เวลา  08.30 - 12.00 น. สอบคัดเลือก (วิชาพื้นฐาน) 
 
 
 
 



  ตารางสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2560 
 เวลา 07.45 น.    รับฟงคําชี้แจง (บริเวณหนาเสาธง) โดยเขาแถวตามหองสอบ 
 เวลา 08.00 - 12.00 น.  สอบคัดเลือก (วิชาพื้นฐาน) ตามตารางสอบ 
 เวลา 13.00 น.    สอบการอาน 
  

 

แผนการเรียนวทิยาศาสตร - คณิตศาสตร          แผนการเรียนศิลป- คํานวณ 
เวลา วิชาที่สอบ จํานวน  

 
เวลา วิชาที่สอบ จํานวน 

8.30 - 9.30 น. วิทยาศาสตร 60 นาที 8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 
พกั 10 นาที พัก 10 นาที 

9.40 - 10.40 น. คณิตศาสตร 60 นาที 9.40 - 10.40 น. คณิตศาสตร 60 นาที 
13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  

 
 

  แผนการเรียนศิลป -ภาษาอังกฤษ          แผนการเรียนศิลป - ภาษาจีน 
เวลา วิชาที่สอบ จํานวน  

 
เวลา วิชาที่สอบ จํานวน 

8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 
พัก 10 นาที พัก 10 นาที 

9.40 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 9.40 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 
พัก 10 นาที พัก 10 นาที 

10.50 - 11.50 น. สังคมศึกษา ฯ 60 นาที 10.50 - 11.50 น. สังคมศึกษา ฯ 60 นาที 
13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  

 
                 แผนการเรียนศิลป - ญีปุ่น           แผนการเรียนศิลปทั่วไป 

เวลา วิชาที่สอบ จํานวน  
 

เวลา วิชาที่สอบ จํานวน 
8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 

พัก 10 นาที พัก 10 นาที 
9.40 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 9.40 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

พัก 10 นาที พัก 10 นาที 
10.50 - 11.50 น. สังคมศึกษา ฯ 60 นาที 10.50 - 11.50 น. สังคมศึกษา ฯ 60 นาที 
13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  

 
   แผนการเรียนทวิศึกษา 

เวลา วิชาที่สอบ จํานวน 
8.30 - 9.30 น. ภาษาไทย 60 นาที 

พัก 10 นาที 
9.40 - 10.40 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

พัก 10 นาที 
10.50 - 11.50 น. สังคมศึกษา ฯ 60 นาที 
13.00 น. เปนตนไป สอบอาน  

 
 หมายเหตุ   วันสอบคัดเลือกนักเรียนตองเตรียมอุปกรณและเอกสาร ดังนี้ 
      1.  บัตรประจําตัวผูเขาหองสอบ 
      2.  ปากกาลูกลื่นสีดําหรือสีน้ําเงิน 
      3.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
  ในกรณีท่ีมีปญหาการคัดเลือกนักเรียนที่จะรับ  คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเปนผู
พิจารณาตัดสินดวยกระบวนการที่โปรงใส  เปนธรรม เสมอภาค และเพ่ือประโยชนของนักเรียน 

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์สอบ วันที่ 1  เมษายน  ๒๕60,  
สอบคัดเลือกหองเรียน วันท่ี 2  เมษายน 2560  
ประกาศผลสอบวันท่ี  5  เมษายน  ๒๕๕๙ 
รับรายงานตัวนักเรียนวันที่ 6 เมษายน 2560 
 



 
 9.  การประกาศผลและรายงานตัว 
      ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ปายประชาสัมพันธหนาหองวิชาการ 
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร และทางเว็บไซต www.maesai.ac.th และรายงานตัว ณ หอประชุมเทิดไทฯ 
(โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 
 10.  เอกสารในการมอบตัว  มีดังนี้ 
  10.1  ใบมอบตัวของโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร ที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวจํานวน 1 ชุด 
  10.2  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง และฉบับถายเอกสาร 
  10.3  ทะเบียนบานตัวจริง และฉบับถายเอกสาร อยางละ 1 ฉบับ ไดแก 
    - สําเนาทะเบียนบานนักเรียน 
    - สําเนาทะเบียนบานบิดา 
    - สําเนาทะเบียนบานมารดา 
    - หรือใบสูติบัตร 
   ในกรณีท่ีวันมอบตัวไมไดมากับบิดาหรือมารดา ใหนําสําเนาทะเบียนบานของผูปกครองมาดวย 
  10.4  รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
 ถานักเรียนไมมาสอบคัดเลือก  รายงานตัว  มอบตัว ตามวันเวลาดังกลาว โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  
จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักเรียนโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
  
  ประกาศ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

( นายคเณศ  พงศสุวรรณ ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
กําหนดการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ประจําปการศึกษา 2560 
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

....................................................... 
 กําหนดการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 หองเรียนปกติ  
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร  จังหวัดเชียงราย 
 1. รับใบสมัคร 
  วันที่ 13 -  30 มีนาคม 2560  ณ หองวิชาการ (วันราชการ)  หรือหองสงเสริมกิจการนกัเรียน  
 (วันหยุดราชการ)  โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 2. การรับสมัคร 
  วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560  ไมเวนวันหยุดราชการ 
  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ หองโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
 3. หลักฐานการสมัคร 
  3.1  ทะเบียนบานนักเรียน ฉบับถายเอกสารพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  3.2  ใบรับรองการเปนนักเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ฉบับถายเอกสาร 
                         จํานวน 1 ฉบับ   
  3.3  รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว  จํานวน 2 รูป 
 4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 
  วันที่  1 เมษายน 2560 ณ ปายประชาสัมพันธหนาหองวิชาการ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์-
 ศาสตร และทางเว็บไซตของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th 
 5. วันสอบเพื่อจัดหองเรียน 
  สอบวันที่  2 เมษายน 2560  
 6. ประกาศผลและรายงานตัว 
  วันที่  6 เมษายน 2560 ณ ปายประชาสัมพันธหนาหองวิชาการ โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร และ
ทางเว็บไซตของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th และ รายงานตัว ณ หอประชุมเทิดไท ฯ                      
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
  
 


