
 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

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

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม สังกัดส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
1. ระดับชั้นและจ านวนนักเรียนที่รับสมัคร  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 150 คน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จ านวน 260 คน แยกตำมแผนกำรเรียนดังนี ้

1.แผนกำรเรียนวิชำวทิยำศำสตร์–คณิตศำสตร์                 2 ห้องเรียน จ ำนวน 60 คน 
2.แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจนี    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.แผนกำรเรียนแผนกำรเรียนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบำ้นล้ำนนำ            1 ห้องเรียน จ ำนวน 30 คน 

  5.แผนกำรเรียนกีฬำ      1 ห้องเรียน จ ำนวน 40 คน 
6.หลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)สำขำ กำรโรงแรม  
(กรณี หลักสูตรเรียนร่วมฯต้องมีจ ำนวนนักเรียนถึงเกณฑ์25 คน ถึงจะเปิดกำรเรียนกำรสอนไดแ้ละนักเรียนที่เรียน
ในหลักสูตรนี้จะรับวุฒปิวช.ได้ตอ้งมีผลกำรเรียนทุกรำยวชิำไม่นอ้ยกว่ำระดับ2 ) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2561  หรือเทียบเท่ำ 

2. มีสถำนภำพเป็นโสด และ ควำมประพฤติด ี
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3    ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ 
เทียบเท่ำ  หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศกึษำ  2561  หรือเทียบเท่ำ 

2. มีสถำนภำพเป็นโสด และ ควำมประพฤติเรียบร้อย 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนกัเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่4 

รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียนของวิชำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ รวม 
แล้วเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนกัเรียนแผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน รวมแล้วไม่ต่ ำกวำ่ 2.50 
คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนกัเรียนแผนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. เป็นนักกีฬำที่มีผลงำนในระดบัจังหวัดขึ้นไป และมีควำมประพฤติดี 
2. รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย 5 ภำคเรียน รวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
3. เป็นนักกีฬำประเภทกรีฑำ เปตอง เทเบิลเทนนิส จะพิจำรณำเป็นอันดบัแรก (ผลงำนข้อที่1) 

 



3. หลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนสมคัรพร้อมรายงานตัว 
1. ใบสมัครของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ำยหนำ้ตรง  สวมชุด

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

ในชั้น ป. 6  หรือ ม.3 
3. เอกสำร ปพ.1(เกรด 5 ภำคเรียน) เฉพำะผู้สมัครม.4 แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

แผนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน  และแผนกีฬำ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำสูติบตัรของนักเรียนผู้สมัคร    

อย่ำงละ 1 ฉบบั   
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบำ้น ของบดิำ-มำรดำ ผู้ให้ก ำเนิด ของผู้สมัคร   

อย่ำงละ 1 ฉบบั  
5.   เอกสำรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของนักเรียนหรือบิดำมำรดำ (ถ้ำมี) 
6.   กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดำ-มำรดำ ให้เพิ่มเอกสำรส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและ 
ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูป้กครองมำด้วย         

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

17ธันวำคม 2561
เป็นต้นไป 

(ในวันเวลำรำชกำร) 

ติดต่อขอรับใบ
สมัคร 

ติดต่อขอรับใบสมัคร ห้องวิชำกำร โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม    
หรือ ดำวโหลดใบสมัครที ่
เว็บไซต์ของโรงเรียนแม่อำยวิทยำคม  
www.mae-ai.ac.th 

17 ธันวำคม 2561 
 - 

15 มกรำคม 2562 
(ในวันเวลำรำชกำร) 

ยื่นใบสมัคร
พร้อมรำยงำน
ตัว ช ำระเงิน 

ยื่นใบสมัคร พร้อมรายงานตัว ช าระเงิน 
-ทำงโรงเรียนจะพิจำรณำรับนักเรยีนที่มีคุณสมบตัิ
ครบตำมก ำหนดเข้ำเรียนทุกคนและนักเรียน
จะต้องวัดตัว เพื่อระบุขนำดเสื้อโปโลสแีดง  
ชุดวอร์ม และชุดพื้นเมืองของโรงเรียน  

ห้องโสตทัศนศึกษำ 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม   
 

3 เมษำยน 2562 
เวลำ 09.00  น. 

มอบตัวนักเรียน มอบตัวนักเรียน และรับเลขประจ าตัว 
ให้ผู้ปกครองน ำนักเรยีนมำมอบตวั 
ยื่นเอกสำรหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ ( ปพ.1)  
ช้ัน ป.6/ม.3 หรือเทียบเท่ำ  ทั้งฉบับจริงและฉบับ
ส ำเนำ มำแสดง (โรงเรียนจะเรยีกเก็บเฉพำะฉบับ
ส ำเนำ ส่วนฉบบัจริงจะใช้ตรวจสอบกรณีมีข้อ
สงสัย) พร้อมรับฟังค ำช้ีแจงและนดัหมำยกำรท ำ
กิจกรรมปรับควำมรู้พื้นฐำนก่อนเปิดภำคเรียน 

หอประชุม 
โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

8 - 10 พฤษภำคม 
2562 

ปรับควำมรู้
พื้นฐำน 

ช้ันมัธยมศึกษำปี
ที ่1 และ 4 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ทุกคนจะต้องเข้ำร่วมกจิกรรมเพื่อปรับควำมรู้
พื้นฐำนตำมแผนกำรเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

13 พฤษภำคม2562 เปิดภาคเรียน 
ที่ 1 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนแม่อำยวิทยำคม 

 
 

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


 
 

5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียน 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่าบ ารุงชมรมผู้ปกครองและครูเพื่อพัฒนาโรงเรียน 120  บาท 
2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 150  บาท 
3 ค่าการกุศล 100  บาท 
4 ค่าประกันของเสียหาย 300  บาท 
5 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100  บาท 
 รวมเป็นเงิน 770  บาท 

 
6. ทุนพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียน 

1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย “ดีเด่น” อยู่ในล าดับ ร้อยละ 10 แรกของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น รับรองการจัดอันดับผลการเรียนของนักเรียนทั้งระดับชั้นโดยผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้รับรอง หรือรายงานผลคะแนนของนักเรียนที่ส่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2 นักเรียนผู้มีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับที่ 1”หรือ 
“รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาค” ขึ้นไป (รางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ) 

 


