ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
--------------------------------------------------------เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕ ๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาค
บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จึง
กาหนดรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับจานวน ๕ ห้องเรียน จานวน ๒๐๐ คน
๑.๑. คุณสมบัติของนักเรียน
๑.๑.๑. สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๑.๒. เป็นโสด
๑.๑.๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๔. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
๑.๒. วันและเวลาการรับสมัคร
๑.๒.๑ รับสมัครนักเรียนทั่วไป วันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๑.๒.๒ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ฟุตบอล) วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

๑.๒.๓ ทดสอบนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ฟุตบอล) วันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๑.๒.๔ ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตบอล) วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบสามารถเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติในวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๓)
๑.๒.๕. สอบคัดเลือกห้องเรียน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่
สอบ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดยคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร้อยละ ๘๐ และคัดเลือกนักเรียนทั่วไป (ในและนอกเขตบริการ)
ร้อยละ ๒๐
๑.๒.๖. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑.๒.๗. มอบตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑.๓. วิชาที่ใช้ในการสอบ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
คะแนน
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๕๐
หมายเหตุ ผู้สมัครที่เลือกสมัครห้องเรียน Science Project International และ EIS ต้องทาการสอบ
สัมภาษณ์หลังจากสอบข้อเขียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๖๓
๑.๔ การจัดห้องเรียน
๑.๔.๑. กาหนดให้ห้องเรียน ม.๑/๑ เป็นห้องเรียน
Science Project International และ
ม.๑/๒ เป็นนักเรียนห้องเรียน EIS
๑.๔.๒. กาหนดห้องเรียน ม.๑/๓
– ม.๑/๔ เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ
๑.๔.๓ กาหนดห้องเรียน ม.๑/๕ เป็นห้องเรียนฟุตบอล
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับจานวน ๕ ห้องเรียน จานวน ๒๐๐ คน
๒.๑. คุณสมบัติของนักเรียน
๒.๑.๑. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จบการศึกษาภาคบังคับ) ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๑.๒. เป็นโสด
๒.๑.๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๑.๔. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด

๒.๒. วันและเวลาการรับนักเรียน
นักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น
๒.๒.๑. รับสมัคร วันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๒.๒.๒. สอบคัดเลือกห้องเรียนทุกแผนการเรียน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๒.๒.๓. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๒.๒.๔. มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (โควตา)
๒.๒.๕. รับสมัครวันที่ ๒๗–๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒.๖. ประกาศผล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒.๒.๗. สอบคัดเลือกห้อง (เฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) วันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
๒.๒.๘. รายงานตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
๒.๒.๙. มอบตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
คุณสมบัติ
๒.๒.๑๐. มีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป ไม่มีผลการเรียน ๐, ร, มส. และ มผ.
๒.๒.๑๑ นักเรียนเลือกได้ ๒ อันดับ ตามความสนใจ
๒.๒.๑๒. นักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาค
เรียน ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
๒.๓. วิชาที่ใช้ในการสอบ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม
คะแนน
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๕๐
หมายเหตุ ผู้สมัครที่เลือกสมัครห้องเรียน Science Project International ต้องทาการสอบสัมภาษณ์
หลังจากสอบข้อเขียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๔ การจัดห้องเรียน
๒.๔.๑. กาหนดให้ห้องเรียน ม.๔/๑ เป็นนักเรียนห้องเรียน
Science Project International
,ม.๔/๒ และ ม.๔/๓ เป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๒.๔.๒. กาหนดห้องเรียน ม.๔/๔เป็นห้องเรียนศิลป์-ทั่วไป เลือกเรียน วิชาช่างเชื่อม หรือ ช่าง
เจียระไนพลอย หรือคอมพิวเตอร์ หรือบัญชี
๒.๔.๓. กาหนดห้องเรียน ม.๔/๕ เป็นห้องเรียนศิลป์-ภาษา เลือกเรียน ภาษาจีนหรือ
ภาษาญี่ปุ่น
๓. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
๓.๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร)
๓.๒. รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ ใบ สาหรับติดในใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
๓.๓. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๔. หลักฐานในการมอบตัว
๔.๑. สาเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓. สาเนาทะเบียนบ้านบิดาของนักเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔. สาเนาทะเบียนบ้านมารดาของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองนักเรียน (ในกรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จานวน ๒ ใบ
๔.๗. ใบมอบตัวนักเรียนและแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จานวน ๑ ชุด

ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากตรวจสอบ
คุณสมบัติและพบว่าไม่ถูกต้องตามที่โรงเรียนกาหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

( นายวิจิตร วงศ์ชัย )
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปฎิทินการรับนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับ-ชั้น
ม.๑ (นักเรียนทั่วไป)
ม.๑ (ห้องเรียนฟุตบอล)

รับสมัคร
๒๑-๒๕ มี.ค.๖๓
๒๑-๒๒ มี.ค.๖๓

ม.๑ ทุน เพชรดี ศรี ม.ว.
ม.๔ (นักเรียน ม.๓ รร.เดิม
ประเภทเรียนดี)
ม.๔ (นักเรียนทั่วไป/รร.อื่น)
ม.๔ ทุน เพชรดี ศรี ม.ว.

๔-๗ ก.พ.๖๓
๒๗-๓๑ ม.ค.๖๓
๒๑-๒๕ มี.ค.๖๓
๔-๗ ก.พ.๖๓

สอบคัดเลือก
๒๘ มี.ค.๖๓
(ภาคปฏิบัติ)
๒๔ มี.ค.๖๓
๑๓ ก.พ.๖๓
(ห้องวิทย์-คณิต)
๒๙ มี.ค.๖๓
๒๙ มี.ค.๖๓
๑๓ ก.พ.๖๓

ประกาศผล
๑ เม.ย.๖๓
๒๖ มี.ค.๖๓

รายงานตัว มอบตัว
๑ เม.ย.๖๓ ๖ เม.ย.๖๓
๒๖ มี.ค.๖๓ ๖ เม.ย.๖๓

๑๔ ก.พ.๖๓
๑๗ ก.พ.๖๓

๑ เม.ย.๖๓
๔ เม.ย.๖๓

๖ เม.ย.๖๓
๗ เม.ย.๖๓

๔ เม.ย.๖๓
๑๔ ก.พ.๖๓

๔ เม.ย.๖๓
๔ เม.ย.๖๓

๗ เม.ย.๖๓
๗ เม.ย.๖๓

