
 

          

ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
--------------------------------------------- 

         เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐มาตรา  
๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจึงได้กําหนดรายละเอียดการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  
๒๕๕๘  ไว้ดังนี ้
        ๑.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ รับจํานวน  ๕  ห้องเรียน (ห้องเรียนปกติ ๔ ห้องเรียนและห้องเรียน
โครงการ EIS ๑ ห้องเรียน) จํานวน  ๑๙๐  คน 
    ๑.๑  คุณสมบัติของนักเรียน 

๑.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
๑.๑.๒  เป็นโสด 

  ๑.๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๑.๔  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด  
   ๑.๒  วันและเวลาการรับนักเรียน 
  ๑.๒.๑  รับสมัคร วันท่ี ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณหน้าห้องวิชาการ  อาคาร  ๖  โรงเรียนแม่ใจ
วิทยาคม 
  ๑.๒.๒  สอบคัดเลือกห้องเรียนทุกแผนการเรียน วันท่ี  ๕  เมษายน ๒๕๕๘   
เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. สถานท่ีสอบ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 
           -  คัดเลือกนักเรยีนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  (นักเรียนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน  อ.แม่ใจ   
                                 จ.พะเยา)  ร้อยละ  ๘๐    



           -  คัดเลือกนักเรียนท่ัวไป  (ในเขตและนอกเขตบริการ)  ร้อยละ  ๒๐    
   ๑.๒.๓  ห้องเรียน  EIS   
           -  สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
           -  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๕ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๐๐ เป็นต้นไป   
                                 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
           -  ห้องเรียน  EIS  รับจํานวน  ๓๐  คน 
  ๑.๒.๔ ประกาศผลสอบและรายงานตัว  วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๑.๒.๕ มอบตัว   วันท่ี  ๘ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

 
 ๑.๓  วิชาท่ีใช้ในการสอบ  วันท่ี  ๕ เมษายน ๒๕๕๘    เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
 

วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 
คะแนน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๕๐ 

 
๑.๔  การจัดห้องเรียน 

        ๑.๔.๑ กําหนดให้ห้องเรียน ม.๑/๑-ม.๑/๔ เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ 
๑.๔.๒ กําหนดให้ห้องเรียน  ม.๑/๕  เป็นห้องเรียนตามโครงการ  EIS  (English  for  

Integrated  Studies)  นักเรียนท่ีสมัครเรียนชั้น  ม.๑  สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน  EIS    ได้ตาม
ความสนใจโดยแจ้งความประสงค์ในใบสมัคร  หากคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด  โรงเรียนจะจัดให้เรียน
ในห้องเรียนตามโครงการ  EIS 

 
         ๒.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  รับจํานวน ๗ ห้องเรียน ๒๘๐  คน  

    ๒.๑  คุณสมบัติของนกัเรียน 
  ๒.๑.๑  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  (จบการศึกษาภาคบังคับ)  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
  ๒.๑.๒  เป็นโสด 
  ๒.๑.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๑.๔  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 

  ๒.๒  วันและเวลาการรับนักเรียน 
  ๒.๒.๑  รับสมัคร วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘   ถึงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ บริเวณหน้าห้องวิชาการ  อาคาร ๖ โรงเรียนแม่ใจ
วิทยาคม 
  ๒.๒.๒  สอบคัดเลือกห้องเรียนทุกแผนการเรียน   วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘   
เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  สถานท่ีสอบ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 



   -  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ต้องได้คะแนน 
                                   รวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๕๐  และได้คะแนนสอบในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ 
                                   วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
  ๒.๒.๓  ห้องเรียน  EIS   
   -  สอบคัดเลือก   วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
   -  สอบสัมภาษณ์  วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๐๐ เป็นต้นไป   
                                  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
   -  ห้องเรียน  EIS  รับจํานวน  ๓๐  คน 

๒.๒.๔   ประกาศผลสอบ  วันท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๕๘      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
  ๒.๒.๕   รายงานตัว        วนัท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๕๘      เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
  ๒.๒.๖   มอบตัว   วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘     เวลา  ๑๙.๐๐-๑๖.๓๐  น. 
 

๒.๒.๗ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล,ดุริยางค์ และนาฏศิลป์) 
   - รับสมัคร วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   - คัดเลือก วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนแม่ใจ 
     วิทยาคม ถ้าไม่มาคัดเลือกถือว่าสละสิทธิ ์
   - ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   - มอบตัว วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
   - นักเรียนท่ีสมัครตามโครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษต้องมาสอบ              
                                 คัดห้องเรียนในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  ๒.๒.๘ นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (โควตา) 
   - รับสมัครวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘ 
   - ประกาศผลและรายงานตัวยืนยันสิทธิ  วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐- 
     ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ ์
   - สอบคัดเลือกห้อง วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
   - มอบตัว วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
 
   ๒.๓  วิชาท่ีใช้ในการสอบ  ในวันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
 

วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ รวม 
คะแนน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๕๐ 

 
    ๒.๔  การจัดห้องเรียน 
           ๒.๔.๑ กําหนดให้ห้อง  ม.๔/๑ และ ม.๔/๓  เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   



   ๒.๔.๒ กําหนดใหห้้อง ม.๔/๒  เป็นห้องเรียนตามโครงการ  EIS  (English  for  Integrated  
Studies)  นักเรียนท่ีสมัครเรียนชั้น  ม.๔  สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน EIS    ได้ตามความสนใจโดยแจ้งความ
ประสงค์ในใบสมัคร  หากคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด  โรงเรียนจะจัดให้เรียนในห้องเรียนตามโครงการ  EIS 
  ๒.๔.๓ กําหนดให้ห้อง ม.๔/๔ เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์   
ตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ๒.๔.๔ กําหนดให้นักเรียนห้อง ม.๔/๕ เป็นห้องเรียนศิลป์-ภาษา (ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น)  
  ๒.๔.๕ กําหนดให้นักเรียนห้อง ม.๔/๖ เป็นห้องเรียนศิลป์-ทัศนศิลป์-ธุรกิจ 
  ๒.๔.๖ กําหนดให้นักเรียนห้อง ม.๔/๗ เป็นห้องเรียนศิลป์-อุตสาหกรรม-การงานอาชีพ 
   
         ๓.  หลักฐานท่ีใช้ในการรับสมัคร   
     ๓.๑  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   
  ๓.๑.๑  ระเบยีนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑ : ๒)  ฉบับจริง 
  ๓.๑.๒  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว  ๒  ใบ  สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ 
  ๓.๑.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

๓.๒.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑ : ๓)  ฉบับจริง 
  ๓.๒.๒  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว  ๒  ใบ  สําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ 
  ๓.๒.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
         ๔.  หลักฐานในการมอบตัว 
    ๔.๑  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

๔.๑.๑  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑ : ๒)  จาํนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๑.๒  สําเนาทะเบียนบา้นฉบับจริง  และฉบับถ่ายสําเนา  ๑  ฉบับ   
                             (ของบิดา  มารดา  และนักเรียน) 
  ๔.๑.๓  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  ใบ 

   ๔.๒  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
๔.๒.๑  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑ : ๓)  จาํนวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๒.๒  สําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง  และฉบับถ่ายสําเนา  ๑  ฉบับ   
                             (ของบิดา  มารดา  และนักเรียน) 
  ๔.๒.๓  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  ใบ 
 ๕. การคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนด ี
    ๕.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๕.๑.๑ สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมในลําดับท่ี ๑-๑๐ และต้องมีคะแนนสอบเกินร้อยละ ๖๐  
  ๕.๑.๒ นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
 



    ๕.๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ๕.๒.๑ นักเรียนท่ีจบชั้น ม.๓ จากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่
น้อยกว่า ๓.๘๐ และมีอยู่ในลําดับท่ี ๑-๑๐   
  ๕.๒.๒ นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
   
        ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว  ตามวัน  เวลาดังกล่าว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจะถือว่าสละสิทธิ ์ และ
ถ้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามท่ีโรงเรียนกําหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนแม่ใจ
วิทยาคม 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
  

 
      (นายอุทร  นัดดากุล ) 
        ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 


