
 
ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม  
ประจำปีการศึกษา 2566 

***************************************** 
        โรงเรียนแมจ่ันวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของนักเรียน 
1.1 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
1.1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
1.1.3 ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
1.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.1.5 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 

1.2 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามโครงการวิทยาศาสตร์
พลังสิบ 
1.2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
1.2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
1.2.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
1.2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.2.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 

      1.3 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
  1.3.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  1.3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
  1.3.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.3.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.3.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
    



 
 

               1.4  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ 
  1.4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
   1.4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
   1.4.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
   1.4.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   1.4.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แขง็แรง 
 

 1.5  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเกาหลี - ภาษาอังกฤษ 
   1.5.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
   1.5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

  1.5.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
   1.5.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
   1.5.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

      1.6 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ 
  1.6.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  1.6.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรยีน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 1.6.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
 1.6.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 1.6.5  สุขภาพอนามัยสมบูรณแ์ข็งแรง 
 
 

 1.7  หลักสตูรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาภาษาไทย - สังคมศึกษา 
  1.7.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
   โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  1.7.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน
   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
  1.7.3 นักเรียนที่มีกิจกรรมภาวะผู้นำ หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย  
   หรือ เคยร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะได้รับการ
   พิจารณาเป็นพิเศษ 
  1.7.4   ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.7.5   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.7.6   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

 
 
 
 
 

- ๒ - 



 
 

               1.8  หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ท่ัวไป สาขาพลศึกษา 
  1.8.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
            โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

1.8.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  1.8.3   ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.8.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.8.5   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

               1.9  หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ท่ัวไป สาขาศิลปศึกษา 
  1.9.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
            โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

1.9.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  1.9.3   ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.9.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.9.5   สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

              1.10  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาภาษาจีน และการเป็นผู้ประกอบการ 
  1.10.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
              โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

1.10.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  1.10.3   ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.10.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.10.5   มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.10.6   มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านอาชีพ 
 

 1.11  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  1.11.1   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
              โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

1.11.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  1.11.3   ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.11.4   มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.11.5   มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.11.6   มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านอาชีพ 
 
 
 

 1.12 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาคหกรรม 
   1.12.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  
     โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย 

 1.12.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
   1.12.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
   1.12.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
   1.12.5  มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
   1.12.6  มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านอาชีพ 
 

 

- ๓ - 



 
 

 1.13 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาเกษตรกรรม 
  1.13.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
    โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

1.13.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  1.13.3  ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มผ, มส 
  1.13.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
  1.13.5  มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  1.13.6  มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านอาชีพ 
 

2.  จำนวนนักเรียนโควตาที่รับเข้าศึกษาต่อ  
 

ที ่ แผนการเรียน จำนวนที่รับ 
(คน) 

๑ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 
 

40 ๒ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม) 

๓ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

4 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

40 

5 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 40 
6 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ  

40 
๗ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเกาหลี - ภาษาอังกฤษ 
8 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ 40 

9 หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาภาษาไทย - สังคมศึกษา 40 
10 หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาพลศึกษา  

40 
11 หลักสูตรห้องเรียนศิลป์ทั่วไป สาขาศิลปศึกษา 
12 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาภาษาจีน และการเป็นผู้ประกอบการ 40 
13 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า 40 
14 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาคหกรรม  

40 
15 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพ สาขาเกษตรกรรม 

รวม 400 
    

3.  ขั้นตอนการสมัคร 
      3.1  ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ท่ีประกาศได้กำหนดไว้ของแต่ละ 
แต่ละแผนการเรียน  
               3.2  นักเรียนที่จะสมัครประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ต้องกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์ 
https://admission.mwk.ac.th ระหว่างวันที่ 15 - 27 ธนัวาคม 2565  (สามารถเลือกสมัครได้ 3 แผนการเรียน) 
      3.3  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 และ 26 - 27 ธันวาคม 
2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม         
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4.  หลักฐานการรับสมัคร 
      4.1  ใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครนักเรียน พร้อมติดรูป
ถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป เรียบร้อยแล้ว 
               4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
 

5.  สถานที่ย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ขอ้ 4)  
      ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  
 

6.  กำหนดการรับสมัคร 
      6.1 กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.mwk.ac.th วันที่ 15 - 27 ธันวาคม 
2565   
               6.2 ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 และ 26 - 27 ธันวาคม 2565         
เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 

7.  การประกาศผล  
  ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และเว็บไซต์โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม www.mwk.ac.th วันที่ 13 มกราคม 2566 
 
 

8.  การรายงานตัว 
      วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์) 
 
  

9.  การมอบตัว 
      วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม (กรณีไม่มา
รายงานตัวและมอบตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

10. หลักฐานการมอบตวั 
  10.1  ใบมอบตัวตามรูปแบบของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่กรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว  
  10.2  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน  1  ฉบับ 
  10.3  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
  10.4  สำเนาทะเบียนบา้นของบิดา  จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
  10.5  สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา  จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
  10.6  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา) จำนวน  1  ฉบับ 
          (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

 

 
ประกาศ  ณ วันที่  9  ธันวาคม  2565 

 
 
 

(นายศุภวิศว์ ตาหล้า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
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http://www.mwk.ac.th/

