
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   
เรื่อง  รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
...................................................................................................   

 ตามประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 โดยก าหนดให้นักเรียน   
สอบคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 บัดนี้  การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ          
ตามท่ีก าหนด ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้ 

ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ จ านวน 1 คน  ได้แก่ 
1. นางสาวบุญฑริการ์ กามนต์    เลขประจ าตัวผู้สมัคร  42001  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
ความสามารถทางด้านโยธวาทิต จ านวน 3 คน  ได้แก่ 
1. นายไผทเทพ หมั่นคงค า  เลขประจ าตัวผู้สมัคร  41001  โรงเรียนบ้านสันทราย 

แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
2. นางสาวไหมแก้ว หงส์ค า เลขประจ าตัวผู้สมัคร  41002  โรงเรียนบ้านสันทราย 

แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ 
3. เด็กชายทินภัทร ขระสูงเนิน เลขประจ าตัวผู้สมัคร  41003  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี 
ความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน 5 คน  ได้แก่ 
1. นางสาวนวพร ค าแปง  เลขประจ าตัวผู้สมัคร  43001  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี 
2. นายอนันต์ สามมุข     เลขประจ าตัวผู้สมัคร  43002  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 

แผนการเรียน ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา   
3. นายธนพล ยี่แก้ว  เลขประจ าตัวผู้สมัคร  43003  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี 
4. นายศรัณยู สุภารัตน์  เลขประจ าตัวผู้สมัคร  43004  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 

แผนการเรียน ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา   
5. นายกฤษกร กาวีรักษ์  เลขประจ าตัวผู้สมัคร  43005  โรงเรียนท่าชัยวิทยา 

แผนการเรียน ศิลปกรรม-คหกรรม-เทคโนโลยี-พลศึกษา   
 

 ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามท้ายประกาศนี้ สามารถตรวจสอบเลขประจ าตัวนักเรียนและห้องเรียนได้
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พร้อมนักเรียนห้องเรียนปกติ ทาง www.maesai.ac.th และน าเอกสาร
ฉบับจริงและหลักฐานฉบับส าเนาต่างๆ ตามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข มารายงานและมอบตัววันที่ 14-
15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  
 
 
 
 

http://www.maesai.ac.th/


 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก  
  

(นายปราโมทย์ นพวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

 



ภาคผนวก ก 
 

ท้ายประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
การยื่นหลักฐานเอกสาร 

 
 หลักฐานการรายงานตัว ให้ถ่ายส าเนาทุกแผ่นและรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมทั้งน าฉบับจริงให้
กรรมการตรวจสอบความถูกต้อง โรงเรียนจะเก็บหลักฐานการรับสมัครเฉพาะฉบับส าเนาเท่านั้น ดังนี้ 
 ๑. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  
 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา หรือ มารดา ไม่สามารถมาส่งนักเรียนมอบตัวได้) 
 ๕. ในกรณีที่ไม่มีส าเนาทะเบียนบ้าน ให้น าส าเนาสูติบัตรของนักเรียนมาแทนได ้
 ๖. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  
 7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 8. ส าเนาใบเสร็จรับเงินการช าระค่าบ ารุงการศึกษา จากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย (ตามผนวก ข)   
 

การแต่งกาย ชุดนักเรียน โรงเรียนเรียนเดิม



ภาคผนวก ข 
 

ท้ายประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
รายการค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา ๒๕๖3 (นักเรียน ม.๔) 

 

 
 
  

หมายเหตุ 
* เก็บภาคเรียนที่ 1 
** เก็บท้ังภาคเรียนที่ 1 และ 2 (รวมกัน) 

ที ่ รายการ ปกต ิ หมายเหตุ 

เงินบ ารุงการศึกษา   
๑ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 800 ** 
๒ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 1,200 ** 

เงินระดมทรัพยากร   
3 คู่มือนักเรียน 50 * 
4 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 50 * 
5 ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 100 * 
6 ค่าวารสารโรงเรียน 80 ** 
7 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 270 * 
8 โครงการจัดสร้างโดมหน้าเสาธง 600 ** 
9 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 200 * 

10 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 1,000 ** 
11 ค่าสมาคมผู้ปกครอง-ครู 150 * 

รวมจ่ายทั้งปีการศึกษา ๔,500  
รวมจ่ายภาคเรียนที่ ๑ ๒,660  
รวมจ่ายภาคเรียนที่ ๒ ๑,840  


