ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โควตา) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖2
......................................................................................
๑. หลักการ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อีกทั้งเป็ นโรงเรียนที่มีการแข่ ง ขันสูง คณะกรรมการการรับนั กเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้การรับนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ได้แก่ ๑. ผลการ
เรียนเฉลี่ยตามกลุ่มการเรียนที่โรงเรียนกาหนด โดยโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า เกรดเฉลี่ย
๒.๐๐ ๒. นั กเรี ยนที่ อุ ทิศตนด้ านศิ ลปะและกี ฬาเพื่ อประโยชน์ ต่ อโรงเรียน สั งคมและชุ มชนอย่ างต่ อเนื่ อง
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
๒. วิธีการ
๒.๑ นักเรียนดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และผลการ
เรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียนของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖2
๒.๒ นั ก เรี ย นศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ (โควตา) ของโรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งจ านวนนั ก เรี ย นที่ รั บ เข้ า เรี ย น
ตามแผนการเรี ย น เกณฑ์ก ารคั ด เลื อ กและเกรดเฉลี่ย รวม เกรดเฉลี่ย รายวิ ชา แต่ ล ะแผนการเรี ยน เพื่ อ
ให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
๒.๓ นักเรียนขอรับใบสมัคร เขียนใบสมัคร และกรอกใบสมัครตามแบบที่กาหนดพร้อมแนบหลักฐาน
คุณสมบัติประกอบตามที่กลุ่มการเรียนต่าง ๆ กาหนด นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน
ที่ต้องการ ลาดับ ที่ ๑ และ ลาดับที่ ๒ โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และกรอก
ข้อ มูล ส่ วนตัว ผู้ป กครอง หมายเลขโทรศั พ ท์ติ ดต่ อ ให้ เรี ย บร้ อ ย และยื่ นเอกสารดั ง กล่า วที่ค รูที่ ป รึก ษา
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖2 ครูที่ปรึกษานาส่งคืนนักเรียนวันที่ 31
มกราคม 2562 ที่โดม ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒.๔ ส่ ง ใบสมั ค ร เอกสารประกอบ และลงลายมื อ ชื่ อ กั บ คณะกรรมการรั บ สมั ค รแยกตาม
แผนการเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โดม ๓
(กรณีที่นักเรียนไม่มั่นใจในการเลือกแผนการเรียนหลัก ควรเลือกแผนการเรียนสารองไว้ด้วยเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนสารอง กรณีนักเรียนไม่สามารถมาในวันเวลาที่กาหนดสามารถให้
~๑~

ผู้ปกครองนักเรียน หรือครูที่ปรึกษามาส่งใบสมัครและลงลายมือชื่อแทนนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่ส่งใบสมัคร
โควตาถือว่าสละสิทธิ์)
๒.๕ นั กเรียนที่มีสิทธิ์ ได้รับการคัด เลือกเรียนต่อ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยต้องมีผลการเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียนที่รับ ทั้ ง นักเรียนชายและนัก เรียนหญิง ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 5๓๔ คน เข้าเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(เน้นวิศวกรรมศาสตร์)
จานวน
๓6 คน
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
จานวน
21๔ คน
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
จานวน
7๐ คน
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
จานวน
36 คน
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
จานวน
๓6 คน
๖. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
จานวน
๓6 คน
๗. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา
(เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)
จานวน
๓6 คน
๘. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
จานวน
7๐ คน
๔. เกณฑ์การคัดเลือกการรับนักเรียนแต่ละแผนการเรียน
นั ก เรี ย นต้ อ งพิ จ ารณาผลการเรี ย นเฉลี่ ย และผลการเรี ย นรายวิ ช าประกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
กลุ่มการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนได้
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์)
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน)
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมผลการเรียนวิชา
ภาษาจีน)
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐(ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน)
~๒~

๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน)
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๗๕
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๖. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๗. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๘. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ วิชาสังคมศึกษา
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
หมายเหตุ
๑. ผลการเรียนทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนต้องไม่ถูกตัดสินผล “0” “ร” “มส” และ “มผ” ยกเว้นกรณี
ได้รับผลการเรียน “ร” เนื่องจากมีเหตุผลและความจาเป็นจากการขาดสอบปลายภาคให้แนบหลักฐานรับรอง
มาประกอบด้วย
๒. นักเรียนที่อุทิศตนเพื่อโรงเรียนสม่าเสมออย่างต่อเนื่องและมีผลงาน ด้านดนตรี การแสดง และ
กีฬา ให้อยู่ในสัดส่วนโควตา
๓. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากเกณฑ์คุณสมบัติก่อน กรณีนักเรียนที่ ไม่ผ่านคุณสมบัติให้อยู่ใน
ดุลพินิจ และมติของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียน
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว
๕.๒ หลักฐานที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนและแสดงผลการเรียนตาม
เกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่มการเรียนต่าง ๆ พร้อมสาเนาเอกสาร
๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบสมัครของผู้สมัคร)
๕.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐานที่แสดงผลการเรียน
หรือใบรับรองพร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๕.๕ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนที่สมัครเรียน
๕.๖ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง(กรณี
พิเศษนักเรียนที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง)

~๓~

๖. การคัดเลือก
คัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์การ
คัดเลือกและคุณสมบัติที่กาหนด โดยถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ
๗. ประกาศผล
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียน
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖2 ณ ป้ายประกาศของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
๘. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ อทุกคนจะต้ องมารายงานตั ว วันที่ 24 มี นาคม 2562 เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
(หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๘.๑ นาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน
พร้อมลงลายมือชื่อรายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
๘.๒ ชาระเงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จานวน ๒๐๐ บาท
๘.๓ ชาระเงินค่าชุดพลศึกษา จานวนประมาณ
๖๕๐ บาท
๑) กางเกง
๒๓๐ บาท
๒) เสื้อพลศึกษา
๒๒๐ บาท
๓) เสื้อกีฬาสี
๒๐๐ บาท
๙. การมอบตัว
ผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าศึ กษาทุ กคนจะต้ องมามอบตั ว วั นที่ 9 เมษายน ๒๕๖2 เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
(หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๙.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้
๙.๒ นาเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน
๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด
๒) หลักฐานการสาเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๔) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว)
๙.๓ ชาระเงิน ๔๕๐ บาท ค่าคู่มือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ ทาบัตรประจาตัวนักเรียน
ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี

~๔~

๑๐. การปฐมนิเทศ
ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า ศึก ษาทุก คนจะต้อ งเข้า รับ การปฐมนิเ ทศตามรายละเอีย ดที่โ รงเรีย นกาหนด และ
ประกาศให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายวรากร รื่นกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

~๕~

