
 

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจำปีการศึกษา  2565 
 -------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2565  เพ่ือให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  9  ธันวาคม  2564   

 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  จึงขอกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 

1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
1.1.1 คุณสมบัติ 
        (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า 
(2) ไม่จำกัดอายุ 
(3) เป็นโสด 

1.1.2 หลักฐานการรับสมัคร 
                             (1)  ใบสมัคร 

(2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
(3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา (ผู้ให้กำเนิด) 
(4) สำเนาทะเบียนบ้านที่ชื่อผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง) 

1.1.3 หลักฐานการมอบตัว  
(1)  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1  ชุด*   
(2)  สำเนาบัตรประชาชน  1  ชุด* 
(3)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1  ชุด* 
(4)  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1  ชุด* 
(5)  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1  ชุด* 
(6)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)  1  ชุด 
(7)  สำเนาสูติบัตร (กรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา)  1  ชุด 
(8)  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)  1  ชุด 
หมายเหตุ *** ข้อ 1-5 เป็นเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบมอบตัว 

 



1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
 1.2.1  คุณสมบัติ 

              (1)  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2565 หรือเทียบเท่า 

(2)  ไม่จำกัดอายุ 
(3)  เป็นโสด 

 1.2.2 หลักฐานการรับสมัคร 
                              (1)  ใบสมัคร 

(2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
 (3)  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา (ผู้ให้กำเนิด) และนักเรียน 
 (4)  สำเนาทะเบียนบ้านที่ชื่อผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง) 

1.2.3 หลักฐานการมอบตัว  
(1)  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)   1  ชุด*   
(2)  สำเนาบัตรประชาชน  1  ชุด* 
(3)  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    1  ชุด* 
(4)  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา    1  ชุด* 
(5)  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา    1  ชุด* 
(6)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)   1  ชุด 
(7)  สำเนาสูติบัตร (กรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา)   1  ชุด 
(8)  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)   1  ชุด 
หมายเหตุ *** ข้อ 1-5 เป็นเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบมอบตัว 

2. กำหนดการรับสมัคร  สอบวัดความรู้และมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  และ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา  2565 

 วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 
9 - 13 มีนาคม  2565 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1  และ ม.4 ห้องวิชาการ 

 1  เมษายน  2565 
  
 

มอบตัว /ชำระเงิน /สอบวัดความรู้  นักเรียนชั้น ม.1  
มอบตัว /ชำระเงิน/สอบวัดความรู้   นักเรียนชั้น ม.4  
ปีการศึกษา  2565 ( เวลา 8.00 - 12.00 น. ) 

หอประชุม 

      21   เมษายน  2565 - ประกาศห้องเรียน  เลขประจำตัว   
   นักเรียนชั้น ม.1  และ  ม.4  ปีการศึกษา  2565 

ห้องวิชาการ 

  11 – 13  พฤษภาคม  2565 - ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐาน 
นักเรียนชั้น ม.1 และ  ม.4   ปีการศึกษา  2565 

หอประชุม/อาคาร 2 

15  พฤษภาคม  2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน  
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา  2565 

หอประชุมโรงเรียน 



 17  พฤษภาคม  2565 เปิดภาคเรียนที่  1/2565    นักเรียนชั้น ม.1- ม.6  
แผนการเรียนที่เปิดเรียนระดับชั้น ม.4 

ปีการศึกษา  2565 
 

1. แผนการเรียน    วิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์      
2. แผนการเรียน    ศิลป์  -  คณิตศาสตร์ 
3. แผนการเรียน    ศิลป์  -  ภาษาอังกฤษ       
4. แผนการเรียนทั่วไป   

 

 
หมายเหตุ    

1.  การสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
               สอบวัดความรู้ วชิาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษไทย  สังคมศึกษา 
      (รวม  100 คะแนน -วิชาละ 20 คะแนน – ปรนัย 10  คะแนน  อัตนัย  10  คะแนน) 

2. การมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 ให้นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบแนบมาพร้อมใบมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด 

 
  ประกาศ  ณ   วันที่   26   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
      (ลงชื่อ) 
   
       (นายสนั่น  สิงห์ไผ่) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


