
 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

128 หมู่ที่ 1   ต ำบลแม่อำย   อ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280     โทร 053-459-040,053-459-041 
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้น 

มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

1. ระดับชั้นและจ านวนนักเรียนที่รับสมัคร  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เปิดรับ จ านวน 180 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   เปิดรับ จ านวน 275 คน แยกตำมแผนกำรเรียนดังนี้ 

1.แผนกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์–คณิตศำสตร์                2 ห้องเรียน จ ำนวน 70 คน 
2.แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน    1 ห้องเรียน จ ำนวน 40 คน 
3.แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำฝรั่งเศส    1 ห้องเรียน จ ำนวน 40 คน 
4.แผนกำรเรียนภำษำไทย-สังคมศึกษำ    1 ห้องเรียน จ ำนวน 40 คน 
5.แผนกำรเรียนแผนกำรเรียนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ      1 ห้องเรียน จ ำนวน 20 คน 

  6.แผนกำรเรียนกีฬำ      1 ห้องเรียน จ ำนวน 40 คน 
7.หลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)สำขำกำรโรงแรม  
จ ำนวน 1 ห้องเรียน จ ำนวน 25 คน 
**(กรณี หลักสูตรเรียนร่วมฯต้องมีจ ำนวนนักเรียนถึงเกณฑ์ 25 คน ถึงจะเปิดกำรเรียนกำรสอนได้และ
นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะรับวุฒิปวช.ไดต้้องมีผลกำรเรียนทุกรำยวิชำไม่น้อยกว่ำระดับ 2)  
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ปีกำรศึกษำ 2562 หรือเทียบเท่ำ 

2. มีสถำนภำพเป็นโสด และ ควำมประพฤตดีิ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3    ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 หรือเทียบเท่ำ 

2. มีสถำนภำพเป็นโสด และ ควำมประพฤติเรียบร้อย 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียนของวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และ 
วิทยำศำสตร์ รวมแล้วเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนักเรียนแผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน รวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนักเรียนแผนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. เป็นนักเรียนที่มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรเล่นกีฬำ ควำมประพฤตดีิ 
2. รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน รวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
3. เป็นนักกีฬำประเภทกรีฑำ เปตอง เทเบิลเทนนิส จะพิจำรณำเป็นอันดับแรก 

 
 



3. หลักฐานที่ต้องน ามายื่นสมัครพร้อมรายงานตัว 
1. ใบสมัครของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรง   

สวมชุดนักเรียน ขนำด 1.5 นิ้ว  ถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน   
2. ส ำเนำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำชั้น ป.6/ม.3 หรือเทียบเท่ำ หรือใบรับรองจำกโรงเรียน เดิมว่ำก ำลังศึกษำอยู่

ในชั้น ป. 6  หรือ ม.3 
3. เอกสำรปพ.1(เกรด 5 ภำคเรียน) เฉพำะผู้สมัครม.4 แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ แผนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน  

และแผนกีฬำ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร อย่ำงละ 1 ฉบับ 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของบิดำ-มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ของผู้สมัคร  อย่ำงละ 1 ฉบับ 
6. เอกสำรอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของนักเรียนหรือบิดำมำรดำ (ถ้ำมี) 
7. กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดำ-มำรดำ ให้เพิ่มเอกสำรส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ของผู้ปกครองมำด้วย  
        

4. ก าหนดการด าเนินการ 
วัน เดือน ปี ก าหนดการ/กิจกรรม สถานที่ 

9-20 ธันวำคม 
2562 

 

หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 
ออกรับสมัครนักเรียน  นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อม
ช ำระเงิน ณ จุดรับสมัคร 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร 
อ ำเภอแม่อำย ตำมได้นัดหมำย 

9-27 ธันวำคม 
2562 

(ในเวลำรำชกำร) 

ยื่นใบสมัครพร้อม ช ำระเงิน  
(กรณี ที่ไม่ได้ยื่น ณ หน่วยบริกำรเคลื่อนที่) 
 

ห้องโสตทัศนศึกษำ 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม   
 

30 มกรำคม 
2563 

ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่1และชั้นมัธยมศึกษำปีที่4  
ปีกำรศึกษำ 2563 

บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  หรือ 
เว็บไซต์ของโรงเรียนแม่อำย
วิทยำคม  www.mae-ai.ac.th 
หรือโทรศัพท์สอบถำมที่หมำยเลข 
053-459040 

3 เมษำยน 2563 
เวลำ 09.00  น. 

มอบตัวนักเรียน และรับเลขประจ าตัว 
1.ให้ผู้ปกครองน ำนักเรียนมำมอบตัวพร้อม 
ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ ( ปพ.1)  
ชั้น ป.6/ม.3 หรือเทียบเท่ำ  ทั้งฉบับจริงและฉบับ
ส ำเนำ มำแสดง (โรงเรียนจะเรียกเก็บเฉพำะฉบับ
ส ำเนำ ส่วนฉบับจริงจะใช้ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัย)  
รับเลขประจ ำตัว พร้อมรับฟังค ำชี้แจงและกำรนัด
หมำย 
2.นักเรียนสั่งจองชุดพละ ชุดพ้ืนเมือง เสื้อโปโล แฟ้ม
ผลงำนและช ำระเงิน 

หอประชุม 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

หมายเหตุ นักเรียนขอรับใบสมัคร ที่งำนแนะแนว หรือหน่วยรับสมัครเคลื่อนที่ หรือ ณ จุดรับสมัครของโรงเรียน 
แม่อำยวิทยำคม   หรือ ดำวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  www.mae-ai.ac.th 
 
 

http://www.mae-ai.ac.th/


5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียน 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 ค่ำบ ำรุงชมรมผู้ปกครองและครูเพื่อพัฒนำโรงเรียน 100  บำท 
2 ค่ำประกันอุบัติเหตุ 150  บำท 
3 ค่ำกำรกุศล 100  บำท 
4 ค่ำประกันของเสียหำย 300  บำท 
5 
6 

ค่ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน 
ค่ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

100  บำท 
    150  บำท 
 

 รวมเป็นเงิน 900 บำท 
 

6. ทุนพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียน(ต้องย่ืนใบสมัครตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น) 
ส ำหรับ นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี คือ นักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย “ดีเด่น” อยู่ในล ำดับ ร้อยละ 10 แรกของ 

นักเรียนในแต่ละระดับชั้น รับรองกำรจัดอันดับผลกำรเรียนของนักเรียนทั้งระดับชั้นโดยผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้รับรอง หรือ
รำยงำนผลคะแนนของนักเรียนที่ส่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายชุดเครื่องแบบเฉพาะของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

ที ่ รำยกำร รำคำ 
ชุดเครื่องแบบนักเรียน 

1 ชุดวอร์ม 
- เสื้อแขนยำว 
- เสื้อแขนสั้น 
- กำงเกงขำยำว 

800 บำท 

2 ชุดพ้ืนเมือง 
- เสื้อชำย/หญิง 
- กำงเกง/ผ้ำถุง 

450  บำท 

3 ชุดโปโล 
- เสื้อโปโล 
- กำงเกงวอร์ม 

450  บำท 

รวม 1,700  บำท 
อุปกรณ์กำรเรียน 

1 แฟ้มผลงำน ม.4 150 บำท 
2 แฟ้มผลกำรเรียน  ม.1 50  บำท 

 
หมายเหตุ : ชุดเครื่องแบบนักเรียนไม่แยกขำย 

 


