
 
 

ประกาศโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
………………….... 

               เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ก าหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   จ านวนตามแผนการจัดชั้นเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 

1. จ านวนห้องเรียนที่เปิดและจ านวนนักเรียนที่รับสมัคร 
 

ระดับนักเรียนชั้น ม.๑ ระดับนักเรียนชั้น ม.๔ 
ประเภทห้องเรียนปกติ ประเภทห้องเรียนปกติ 
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ที่เปิด 
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รวม นักเรียน
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 ๒.   คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร  
                        ๒.๑  คุณสมบัติ 
  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑ 
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า    

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓)   โสด 
 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔ 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า    

หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  หรือเทียบเท่า 
  ๒)  ไม่จ ากัดอายุ 
  ๓)  โสด 
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 ๒.๒  หลักฐานการรับสมัคร 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ 

๑)  ใบสมัครใช้ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
๒)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  
๓)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)    
๔)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)     
๕)  ใบรับรองของสถานศึกษา (ปพ.๗)     
๖)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร)      

    ๗)  ส าเนาทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับถ่ายเอกสาร)  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๑)  ใบสมัครใช้ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
๒)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  
๓)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)    
๔)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)     
๕)  ใบรับรองของสถานศึกษา (ปพ.๗)     
๖)  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับถ่ายเอกสาร)      

    ๗)  ส าเนาทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับถ่ายเอกสาร)  
 

         3. ก าหนดการรับสมัคร / การทดสอบความรู้พื้นฐาน / ประกาศผล  รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน  
 

                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                       นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตามประกาศของโรงเรียน 
       โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จะรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทุกคนหรือไม่เกิน
ร้อยละ ๗๐ คิดเป็นจ านวน  ๘๔  คน 

รับสมัคร       
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

สมัครออนไลน์ เว็ปไซต์ของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  หรือห้องธุรการ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
อ าเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่    

      การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าแนวการเรียน    
                       วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๒.๑๐ น. ณ  อาคาร ๔  (อาคารแพะเปียง)      
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  วิชาที่สอบได้แก่   คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
     ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  วันพุธที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. – 
๑๖.๓๐ น.  ณ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
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                  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หรือนักเรียนทั่วไป 
 โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ไม่เกินร้อยละ ๓๐  คิดเป็น
จ านวน ๓๖ คน 

รับสมัคร       
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ            

สมัครออนไลน์ เว็ปไซต์ของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  หรือ ห้องธุรการ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่    

      การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าแนวการเรียน    
                       วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๒.๑๐ น. ณ  อาคาร ๔ (อาคารแพะเปียง) โรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม  วิชาที่สอบได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 
      ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  วันพุธที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. –
๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
 
 

               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                    รับสมัคร 
   -โรงเรียนจะรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทุกคนหรือไม่เกินร้อยละ ๗๐                          
คิดเป็นจ านวน  ๘๔ คน   
 -โรงเรียนจะรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ไม่เกินร้อยละ ๓๐                         
คิดเป็นจ านวน  ๓๖  คน 
                  -  นักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม นักเรียนทั่วไปหรือที่ก าลังเรียนอยู่ใน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนอ่ืนๆ  รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
                    รับสมัคร       
                    ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                            
สมัครออนไลน์ เว็ปไซต์ของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  หรือ ห้องธุรการ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  
อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   
   การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าแนวการเรียน  
                    วันอาทิตยท์ี่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น. ณ  อาคาร ๔ (อาคารแพะเปียง)   
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม วิชาที่ทดสอบ ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ     
  ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  วันพฤหัสบดีที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.–
๑๕.๓๐ น. ณ อาคาร ๒ (อาคารม่วงไข่ขจร)  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  
   

                         (ผู้ไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  ตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
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        ๔.  เอกสารในการรายงานตัว  การมอบตัว การประชุมผู้ปกครอง  และลงทะเบียนเรียน 
 

 โรงเรียนก าหนดการประชุมผู้ปกครองมอบตัวและลงทะเบียนเรียน เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียน
ม่วงไข่พิทยาคม 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  วันพุธที ่ ๕  พฤษภาคม  2564   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  วันพฤหัสบดีที ่ 6  พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 

 
        หลักฐานการมอบตัว  ดังนี้ 
 ๑)   ใบมอบตัวนักเรียน  (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม) 
         ๒)   รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด ๑ นิ้ว   
 ๓)  ใบแสดงคุณวุฒิ ( รบ.๑ ต หรือ ปพ. ๑ ) ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา ๑  ฉบับ  
ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 ๔)   ใบแสดงผลการทดสอบ O – NET 
 ๕)    ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของนักเรียน  บิดา  มารดา  ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา  มารดาให้น า
ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  และน าทะเบียนบ้านฉบับจริงไปแสดงด้วย (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาทุกฉบับ)  
 ๖)   ระเบียนสะสม(ปพ.๘) 
 ๗)   บัตรสุขภาพ (ถ้ามี) 
 

        ( ถ้าผู้ปกครองไม่ไปมอบตัวนักเรียนตามวัน เวลา ที่ก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ ) 
  

  
                                  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                               
                                      (นายสุริยน   สายสนองยศ) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 


