
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2560 

(ประเภทความสามารถพิเศษ) 
....................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้าเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทความสามารพิเศษ ใน
ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน 

 ๑.๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ  รับจ านวนท้ังหมด  60  คน  แยกตาม
ประเภทดังนี้ 

  ๑.๑.๑  ด้านกีฬา    รับจ านวน ๑๐   คน 
  ๑.๑.๒  ด้านโยธวาทิต   รับจ านวน   ๑๐   คน 
          1.1.3   ด้านนาฏศิลป์   รับจ านวน   ๑๐   คน 
  1.1.4 ด้านศิลปะ   รับจ านวน   ๑๐   คน 
  ๑.๑.5  ด้านนักดนตรี   รับจ านวน     3 คน 
  ๑.๑.6  ด้านดนตรีพื้นเมือง และดนตรีไทย รับจ านวน     4  คน 
  ๑.๑.7  ด้านดนตรีสากล   รับจ านวน     3   คน 
       1.1.8 ด้านท่ัวไป   รับจ านวน   ๑๐   คน 
 

 ๑.๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ  รับจ านวนท้ังหมด  40 คน  แยกตาม
ประเภทดังนี้ 

  ๑.๑.๑  ด้านกีฬา    รับจ านวน 6   คน 
  ๑.๑.๒  ด้านโยธวาทิต   รับจ านวน   8   คน 
          1.1.3   ด้านนาฏศิลป์   รับจ านวน   6  คน 
  1.1.4 ด้านศิลปะ   รับจ านวน   6   คน 
  ๑.๑.5  ด้านนักดนตรี   รับจ านวน   3 คน 
  ๑.๑.6  ด้านดนตรีพื้นเมือง และดนตรีไทย รับจ านวน   3  คน 
  ๑.๑.7  ด้านดนตรีสากล   รับจ านวน   2        คน  
  1.1.8 ด้านท่ัวไป   รับจ านวน   6  คน  
 



       ๒.  คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ และเกณฑ์การคัดเลือก 
 ๒.1 กีฬา 
  ๒.1.1  ผลการเรียนเฉล่ีย  ๒.๕๐ ขึ้นไป 
  ๒.1.2 เคยมีผลงานด้านกีฬา หรือเคยผ่านการแข่งขันคัดเลือกในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
         (ป.๔ - ป.๖) หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ 
          อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  
            (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  2.1.3  มีผลงานดีเด่นด้านกีฬาท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
  2.1.4  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี ความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และมีวินัย 
  2.1.5  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือนอกเวลาเรียนต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ –  
                            ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือวันหยุดราชการได้ 
  2.1.6  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 
  2.1.7  ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ 
                            ทางกีฬาส าหรับนักเรียน 
  2.1.8  เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว ถือว่าเป็นนักเรียนกีฬาของโรงเรียนท่ีจะต้องเรียนชุมนุม 
                            กีฬาตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  2.1.9  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
  2.1.10  เป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เช่น โรคหอบ โรคหืด โรคหัวใจ  
                              เป็นต้น 
  2.1.11  ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด กฎระเบียบของโรงเรียน หรือถูกภาคทัณฑ์ 
  2.1.12  เกณฑ์การคัดเลือก 

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 25 

    -  การสัมภาษณ์              ๒๐  คะแนน 
    -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 



   2.2 ด้านโยธวาทิต 
 2.2.1  มีความถนัดทางดนตรีสากล 
 2.2.2  สามารถอ่านโน้ตสากลพื้นฐานได้ 
 ๒.2.๓  สามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่า หรือ เครื่องประกอบจังหวะ   
                            (Percussion) ได้อย่างน้อย ๑ ชนิด 
 ๒.2.๔  มีผลการเรียนเฉล่ีย (ป.๔-๖) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๒.2.๕  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีก าหนดให้ ดังนี ้
   -  วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา  ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
   -  วันเสาร์     เวลา  ๐๙.๒๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๒.2.๖  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามค าส่ังของโรงเรียน 
 
 ๒.2.๗  เมื่อมอบตัวเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ แล้วต้องปฏิบัติกิจกรรมในวงโยธวาทิต  
                            ตลอด ๓ ปี (ม.๑ – ม.๓) 
 ๒.2.๘  ต้องเข้ารับการปรับพื้นฐานทางดนตรีตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป 
 ๒.2.๙  กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ (๑) – (๘) ได้ นักเรียนจะหมดสิทธิ์รับสิทธิพิเศษใน 
                            โครงการนี้ 
 ๒.2.๑๐  เกณฑ์การคัดเลือก   

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 25 

   -  สัมภาษณ์     ๒๐ คะแนน 
   -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 ด้านนาฏศิลป์ 
  ๒.3.๑  ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
  ๒.3.๒  เคยมีผลงานด้านการแสดงนาฏศิลป์โดยเป็นตัวแทน หรือเคยผ่านการแข่งขันคัดเลือก           
                            ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    
                            (ม.๑ – ม.๓) ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค            
                            และระดับประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  ๒.3.๓  มีผลงานดีเด่นด้านการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเข้าร่วมกับชุมชน 
  ๒.3.๔  มีผลงานดีเด่นด้านการแสดงนาฏศิลป์ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
  ๒.3.๕  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี ความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และมีวินัย 
  ๒.3.๖  สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน และนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาได้ 
  ๒.3.๗  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือนอกเวลาเรียนต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ –     
                            ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือวันหยุดราชการได้ 
  ๒.3.๘  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ โดยอย่างไม่มีเงื่อนไข 
  ๒.3.๙  ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  
                            ทางนาฏศิลป์ส าหรับนักเรียน 
  ๒.3.๑๐  เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว ถือว่าเป็นนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียนท่ีจะต้องเรียน  
                              ชุมนุมนาฏศิลป์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๒.3.๑๑  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
  ๒.3.๑๒  เป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เช่น โรคหอบ โรคหืด โรคหัวใจ  
            เป็นต้น 
  ๒.3.๑๓  ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด กฎระเบียบของโรงเรียน  หรือถูกภาคทัณฑ์ 
  ๒.3.๑๔  เกณฑ์การคัดเลือก  

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 25 

 
    -  การสัมภาษณ์     ๒๐  คะแนน 
    -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.4  ด้านศิลปะ 
  ๒.4.๑  ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
  ๒.4.๒  เคยมีผลงานศิลปะโดยเป็นตัวแทน หรือเคยผ่านการแข่งขันคัดเลือก           
                            ในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                    
                            (ม.๑ – ม.๓) ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และ    
                            ระดับประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  ๒.4.๓  มีผลงานดีเด่นด้านด้านศิลปะเคยเข้าร่วมกับชุมชน 
  ๒.4.๔  มีผลงานดีเด่นด้านด้านศิลปะท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
  ๒.4.๕  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี ความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และมีวินัย 
  ๒.4.๖  สามารถแสดงผลงานด้านศิลปะ เช่น งานวาดภาพเหมือน งานปั้น ฯลฯ  
  ๒.4.๗  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือนอกเวลาเรียนต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ –     
                            ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือวันหยุดราชการได้ 
  ๒.4.๘  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ โดยอย่างไม่มีเงื่อนไข 
  ๒.4.๙  ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ  
                            ทางศิลปะส าหรับนักเรียน 
  ๒.4.๑๐  เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว ถือว่าเป็นนักเรียนด้านศิลปะของโรงเรียนท่ีจะต้องเรียน  
                              ชุมนุมด้านศิลปะตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  ๒.4.๑๑  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
  ๒.4.๑๒  เป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เช่น โรคหอบ โรคหืด โรคหัวใจ  
            เป็นต้น 
  ๒.4.๑๓  ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด กฎระเบียบของโรงเรียน  หรือถูกภาคทัณฑ์ 
  ๒.4.๑๔  เกณฑ์การคัดเลือก  

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 35 

 
    -  การสัมภาษณ์     ๒๐  คะแนน 
    -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐  คะแนน 
 
 
   
 
 



 2.5  นักร้อง – นักดนตรี 
   ๒.5.๑  มีผลงานเด่นด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี (กลองชุด เบส กีตาร์   
    คีย์บอร์ดเครื่องเป่าในวงดนตรี) 
   ๒.5.๒  มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลาและมีวินัย 
   ๒.5.๓  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนดหรือต้ังแต่เวลา  
     ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
   ๒.5.๔  เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีเงื่อนไข ตลอด  
    ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
   ๒.5.๕  มีผลการเรียนเฉล่ีย (ป.๔-๖) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
   ๒.5.6  ให้นักเรียนน าเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด มาแสดงความสามารถ ในวันสอบ  
    สัมภาษณ์ด้วย 
   ๒.5.7  เกณฑ์การคัดเลือก 
   

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 35 

 
     -  การสัมภาษณ์     ๒๐   คะแนน 
     -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐   คะแนน 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒.6  ด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทย 
    ๒.6.๑  ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
    ๒.6.๒  เคยมีผลงานด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยโดยเป็นตัวแทน หรือเคยผ่านการ 
     แข่งขันคัดเลือกในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) และระดับช้ัน 
     มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
     ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
    ๒.6.๓  มีผลงานดีเด่นด้านด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยท่ีเคยเข้าร่วมกับชุมชน 
    ๒.6.๔  มีผลงานดีเด่นด้านด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
     โรงเรียน 
    ๒.6.๕  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี ความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และ
     มีวินัย 
    ๒.6.๖  สามารถแสดงผลงานด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทย  
    ๒.6.๗  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือนอกเวลาเรียนต้ังแต่เวลา  
     ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือวันหยุดราชการได้ 
    ๒.6.๘  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ โดยอย่างไม่มีเงื่อนไข 
    ๒.6.๙  ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 
     ศักยภาพทางดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยส าหรับนักเรียน 
    ๒.6.๑๐  เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้ว ถือว่าเป็นนักเรียนด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรี 
    ไทยของโรงเรียนท่ีจะต้องเรียนชุมนุมด้านดนตรีพืน้เมืองและดนตรีไทยตามท่ี  
    โรงเรียนก าหนด 
    ๒.6.๑๑  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยต่อเนื่องตลอด ๓ ปี 
      การศึกษา 
    ๒.6.๑๒  เป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เช่น โรคหอบ โรคหืด  
     โรคหัวใจ เป็นต้น 
    ๒.6.๑๓  ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด กฎระเบียบของโรงเรียน  หรือถูกภาคทัณฑ์ 
    ๒.6.14  ทดสอบปฏิบัติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ความสามารถดนตรีพื้นเมือง 
     -  เพลงบังคับเพลงล่องแม่ปิง 
     -  เพลงถนัด  ๑ เพลง 
    ๒.6.15  ทดสอบปฏิบัติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ความสามารถดนตรีพื้นเมือง 
     -  เพลงบังคับเพลงปราสาทไหว 
     -  เพลงถนัด  ๑ เพลง 
    ๒.6.๑6  ทดสอบปฏิบัติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ความสามารถดนตรีไทย 
     -  เพลงบังคับเพลงแป๊ะ ๓ ช้ัน 
     -  เพลงถนัด  ๑ เพลง 
 



 
 
 
 
    ๒.6.๑๙  ทดสอบปฏิบัติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ความสามารถดนตรีไทย 
     -  เพลงบังคับเพลงลาวจ้อย 
     -  เพลงถนัด  ๑ เพลง 
    ๒.6.๑๔  เกณฑ์การคัดเลือก 
   

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 35 

 
     -  การสัมภาษณ์     ๒๐  คะแนน 
     -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐  คะแนน 
    
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.7  นักร้องดนตรีสากล 
    ๒.7.๑  มีผลงานเด่นด้านการร้องเพลงสากล  
    ๒.7.๒  มีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลาและมีวินัย 
    ๒.7.๓  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนดหรือตั้งแต่เวลา  
     ๑๖.๐๐ –๑๘.๐๐ น. 
    ๒.7.๔  เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีเงื่อนไข ตลอด 
     ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
    ๒.7.๕  มีผลการเรียนเฉล่ีย (ป.๔-๖) ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
    ๒.7.๖  เกณฑ์การคัดเลือก 
     

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 35 

     -  การสัมภาษณ์    ๒๐   คะแนน 
     -  แฟ้มสะสมผลงาน   ๑๐   คะแนน 
    ๒.7.๗  ให้นักเรียนน าเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด มาแสดงความสามารถ ในวันสอบ 
     สัมภาษณ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 ด้านท่ัวไป 
   2.8.1  ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
   2.8.2  เคยมีผลงานโดยเป็นตัวแทน หรือเคยผ่านการแข่งขันคัดเลือกในระดับช้ันประถมศึกษา 
    ตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ระดับกลุ่ม 
    โรงเรียน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และ ระดับประเทศ             
    (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
   2.8.3  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี ความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลาและมีวินัย  
   2.8.4  สามารถเข้าฝึกซ้อมตามเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด หรือนอกเวลาเรียนต้ังแต่เวลา        
    ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือวันหยุดราชการได้ 
  2.8.5   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ โดยอย่างไม่มีเงื่อนไข 
  2.8.6   ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิเศษในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพ 
           ส าหรับนักเรียน 
         2.8.7   ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านคหกรรมต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
         2.8.8   เป็นผู้ไม่มีโรคประจ าตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เช่น โรคหอบ โรคหืด   
           โรคหัวใจ เป็นต้น 
        2.8.9     ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด กฎระเบียบของโรงเรียน  หรือถูกภาคทัณฑ์ 
       2.8.10  เกณฑ์การคัดเลือก 

ประเภทผลงาน ระดับคะแนน 
ผลงานระดับประเทศ 70 
ผลงานระดับภาค 55 
ผลงานระดับเขตการศึกษา/ระดับจังหวัด 40 
ผลงานระดับโรงเรียน 35 

 
    -  การสัมภาษณ์     ๒๐  คะแนน 
    -  แฟ้มสะสมผลงาน    ๑๐  คะแนน 
 
 ๓.  ก าหนดการและเวลาการรับสมัคร 
  วันท่ี 27 - 28 มนีาคม 2560  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๔.  สถานที่รับสมัคร 
 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 

 ๕.  ก าหนดการสอบ 
วันท่ี 30 มีนาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

(นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อรับฟังค าช้ีแจงก่อนการสอบ) 



 
๖.  เอกสารประกอบการสมัคร 

      ๖.๑  ใบสมัครของโรงเรียนแม่ประสิทธิ์ศาสตร์   
      ๖.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) 
      ๖.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จ านวน ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
      ๖.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
 
 

          ๗.  สิทธิพิเศษและเง่ือนไข 
 ๗.๑.  นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ จะได้รับการยกเว้นค่าบ ารุง   
         การศึกษา 
 ๗.๒.  นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ  จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๐๐    
         ต่อปหีากผลการเรียนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ถือว่าหมดสภาพในการเป็นนักเรียน 
         ความสามารถพิเศษของโรงเรียน  
 

๘.  ประกาศผลและรายงานตัว 
     ๘.๑  โรงเรียนจะประกาศผลการสอบวันท่ี 31  มีนาคม ๒๕60  

 ๘.2  ใหม้าท าการสอบคัดเลือกห้องเรียนในสอบในวันท่ี 8 เมษายน ๒๕60 (ส าหรับนักเรียนท่ี    
        จะเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑)  มาสอบในวันท่ี 2 เมษายน ๒๕60 (ส าหรับนักเรียนท่ี    
        จะเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔) 
 

๙. มอบตัว 
 วันท่ี 31 มีนาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
 - ม.๑  สถานท่ี ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี 
 - ม.๔  สถานท่ี ณ หอประชุม ๒ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   6    เดือน   กุมภาพันธ์         พ.ศ. 2560 
 
 
 

( นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 
ก าหนดการรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประเภทความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
............................................... 

 ก าหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  จังหวัดเชียงราย 
 ๑. รับใบสมัคร 
  วันท่ี 20 - 28 มีนาคม 2560 
  ณ ห้องวิชาการ (วันราชการ)  หรือห้องส่งเสริมกิจการนักเรียน (วันหยุดราชการ)   
 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 ๒. การรับสมัคร 
  วันท่ี 27 - 28  มีนาคม 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 ๓. หลักฐานการสมัคร 
  ๓.๑  ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๒  ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ฉบับถ่ายเอกสาร 
                         จ านวน ๑ ฉบับ   
  ๓.๓  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป 
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  วันท่ี  29  มีนาคม  2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ                   
 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th 
 ๕. วันสอบปฏิบัติ 
  วันท่ี  30  มีนาคม  2560  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 ๖. ประกาศผลการสอบ 
  วันท่ี  31  มีนาคม  2560  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์-
 ศาสตร์ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.maesai.ac.th 
 ๗.  วันสอบคัดเลือกห้อง   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  สอบในวันท่ี  8  เมษายน พ.ศ. 2560 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  สอบในวันท่ี  2  เมษายน พ.ศ. 2560 
 ๘. การรายงานตัว 
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มอบตัว  ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 วันท่ี  6 เมษายน  2560  เวลา ๐๘.๓๐ น. - 16.3๐ น.   
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  มอบตัว ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 - วันท่ี  12 เมษายน  2560 เวลา ๐๘.๓๐ น. - 16.30 น.   
 ๙. ดูรายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน 
  http://www.maesai.ac.th 


