ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
วัน เดือน ปี
รายการ
27 - 31 มกราคม 2563 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 (ม.3 ภายใน)
21 - 25 มีนาคม 2563 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
27 มีนาคม 2563 ทดสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ( เวลา 8.00 - 12.00 น. )
1 เมษายน 2563 - รายงานตัว /มอบตัว ชาระเงิน
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
10 เมษายน 2563 - ประกาศห้องเรียน เลขประจาตัว
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
7 - 8 พฤษภาคม 2563 ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
10 พฤษภาคม 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563
12 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนชั้น ม.1- ม.6
แผนการเรียนที่เปิดเรียน
ปีการศึกษา 2563

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียน ศิลป์ - คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ
4. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน
5. แผนการเรียนทั่วไป (เน้นการงานอาชีพ)

รายการเกี่ยวกับการเงิน 1. ค่าเงินบารุงการศึกษา
นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 2. ค่าปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม
3. ค่าประกันชีวิต
ปีการศึกษา 2563

1,000 200 250 4. ค่าคู่มือนักเรียน วารสาร บัตรประจาตัวนักเรียน 250 5. ค่าชุดพละ
400 6. ค่ากระเป๋านักเรียนตราโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 300 รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 2,400 - บาท

หมายเหตุ

- นักเรียนชั้น ม.1 ที่สอบวัดความรู้ได้ลาดับที่ 1-10
จะได้รับยกเว้นเงินค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
- นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบวัดความรู้ได้ลาดับที่ 1-10
จะได้รับยกเว้นเงินค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

- ชุดพื้นเมืองฟรี

หมายเหตุ
ห้องแนะแนว
ห้องวิชาการ
อาคาร 2
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องวิชาการ
หอประชุม/อาคาร 2
หอประชุมโรงเรียน

นักเรียนที่เลือกแผน
การเรียน วิทย์-คณิต
ให้นักเรียนเลือก
แผนการเรียนสารอง
อันดับที่ 2 ในใบ
สมัครด้วย

การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
หลักฐานประกอบการมอบตัวที่ต้องใช้และรับรองสาเนาเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา 1 ฉบับ (เอกสารที่มีเลขประชาชน 13 หลัก)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน มารดา 1 ฉบับ (เอกสารที่มีเลขประชาชน 13 หลัก)
4. ปพ.1 ฉบับจริงที่จบจากโรงเรียนเดิมและถ่ายสาเนา ปพ.1
จานวน 1 ฉบับ (คืน ปพ.1ฉบับจริงให้น.ร. เก็บฉบับสาเนา)
5. หลักฐานการแก้ไข ชื่อ - สกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ น.ร.-บิดา-มารดา)
6. กรณีไม่มีสาเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดาให้ใช้สูติบัตรนักเรียน
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
1. ตรวจสอบรายชื่อห้องที่มอบตัวจากป้ายประกาศ
2. ขอรับใบมอบตัว กรอกข้อมูลตัวบรรจง ชัดเจนครบถ้วน
3. เตรียมหลักฐานประกอบในการมอบตัวและลงชื่อรับรอง
4. นักเรียน-ผู้ปกครอง ลงชื่อมอบตัวตามห้องที่มีรายชื่อ
5. ยื่นเอกสารการมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหลักฐาน
6. ชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน ณ จุดชาระเงิน
7. วัดตัวเครื่องแบบ น.ร. – ชุดพื้นเมือง ณ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
หลักฐานประกอบการมอบตัวที่ต้องใช้และรับรองสาเนาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(เอกสารที่มีเครื่องหมาย * ต้องนามาในวันมอบตัวให้ครบ)
*
*
*
*

-

สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา จานวน 1 ฉบับ หรือ เอกสารที่มเี ลขประชาชน 13 หลัก
สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 1 ฉบับ หรือ เอกสารที่มีเลขประชาชน 13 หลัก
ปพ.1 ฉบับจริงที่จบจากโรงเรียนเดิม และถ่ายสาเนา ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ
(โรงเรียนจะ คืน ปพ.1 ฉบับจริงให้ น.ร.)
- หลักฐานการแก้ไข ชื่อ - สกุล (กรณีที่เปลีย่ น)

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม กาหนดแผนการรับนักเรียนต่อห้องเรียน โรงเรียนดาเนินการตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ข้อ 5 จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
ตาแหน่ง
ผอ.โรงเรียน
รอง ผอ.โรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้างานวัดผล GPA
งานทะเบียนนักเรียน
โทรสารติดต่อ
E-mail ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
นายสนั่น สิงห์ไผ่
087-1802245
นางสุจิลา คติศิริกุญชร
081-3866135
นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง
093-3397963
นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน
086-6566504
นางอรอนงค์ คาไทย
093-2695344
โทรศัพท์ -053-976296 - โทรสาร - 976701
mts51140@gmail.com

จานวนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)
ชาย
36

หญิง
21

รวม
57

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2653
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จานวน
ห้อง

จานวน
นักเรียน/ห้อง

รวมจานวน
นักเรียน

จานวน
ห้อง

จานวน
นักเรียน/ห้อง

รวมจานวน
นักเรียน

3

30

90

3

30

90

