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ประกาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

    ************************************* 
  ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง แนวปฏิบัติกา
รับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ของโรงเรียนแม่โถ
วิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕61 และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕61 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่โถวิทยาคมและคณะกรรมการรับนักเรียน
ของโรงเรียนแม่โถวิทยาคม จึงได้ก าหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕61  ดังนี้ 

ก าหนดการรับสมัคร 
 

ระดับ รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ก่อนประถมศึกษา 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61 14 มี.ค.61 15 มี.ค.61 15 มี.ค.61 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61 14 มี.ค.61 15 มี.ค.61 15 มี.ค.61 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61 14 มี.ค.61 15 มี.ค.61 15 มี.ค.61 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61 14 มี.ค.61 15 มี.ค.61 15 มี.ค.61 

 
ชั้นก่อนประถมศึกษา 

1. ขอรับใบสมัครและสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61  เวลา 08.30-16.30 น.      
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศผล   วันที่ 14 มี.ค.61 
3. รายงานตัว   วันที่ 15 มี.ค.61 
4. มอบตัว   วันที่ 15 มี.ค.61 
 

  



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1. ขอรับใบสมัครและสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61  เวลา 08.30-16.30 น.      

(เว้นวันหยุดราชการ) 
2. ประกาศผล  วันที่ 14 มี.ค.61 
3. รายงานตัว  วันที่ 15 มี.ค.61 
4. มอบตัว   วันที่ 15 มี.ค.61 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. ขอรับใบสมัครและสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61  เวลา 08.30-16.30 น.      
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศผล  วันที่ 14 มี.ค.61 
3. รายงานตัว  วันที่ 15 มี.ค.61 
4. มอบตัว   วันที่ 15 มี.ค.61 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. ขอรับใบสมัครและสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-12 มี.ค. 61  เวลา 08.30-16.30 น.      
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศผล  วันที่ 14 มี.ค.61 
3. รายงานตัว  วันที่ 15 มี.ค.61 
4. มอบตัว   วันที่ 15 มี.ค.61 
 

คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

ชั้นก่อนประถมศึกษา 
คุณสมบัติ 

- รับเด็กอายุ 4-5 ปี โดยให้นับอายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เด็กเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 
2557-16 พฤษภาคม 2558) ที่อยู่ในพ้ืนที่บริการของโรงเรียนและท่ัวไป เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน บุตร บิดา มารดา 
3. ส าเนาสูจิบัตร 
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 

 
  



ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
คุณสมบัติ  

- รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7  (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2555)  หรือจบการศึกษาชั้นก่อน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนและทั่วไป เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน บุตร บิดา มารดา 
3. ส าเนาสูจิบัตร 
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
5. หลักฐานการจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ก่อนประถมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คุณสมบัติ  
- ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือ

ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน บุตร บิดา มารดา 
3.  ส าเนาสูจิบัตร 
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1:ป) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คุณสมบัติ  
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือก าลัง

เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน บุตร บิดา มารดา 
3. ส าเนาสูจิบัตร 
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1:บ) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  

  



สถานที่รับสมัคร   
 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม (เว้นวันหยุดราชการ) 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคม , ห้องธุรการ , ห้องอนุบาล                    
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 053-215-428   

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 

 
 
 

                        (นายสุดสาคร  จันทะล่าม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม 

 


