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ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ (English Program) 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
...................................................................................... 

๑. หลักการ 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๐) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการ ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัด จึงจัดให้มีโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะห้องเรียนพิเศษ เพื่อแยกการรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษออกมาต่างหากจากการรับนักเรียนปกติท่ัวไป เพื่อให้การรับนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) ดังนี้ 
 
๒. พื้นทีบ่ริการของโรงเรียน 
   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษไม่จ ากัด           
เขตพื้นท่ีบริการเนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตพื้นท่ี          
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
  รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จ านวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน 
 
๔. คุณสมบัติของนักเรียน 

๔.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖1 หรือเทียบเท่า 
  ๔.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ไม่น้อยกว่า   ๒.๗๕      และมีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔     และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ หรือในกรณีท่ีนักเรียนเคยได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการห้องเรียน
พิเศษ IEP , EP , และ MEP นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉล่ียกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
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และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕    ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
  ๔.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  ๔.๔ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
  ๔.๕ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 

 นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ท่ีประสบปัญหาระหว่างเรียนแต่เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จ านวน 
ร้อยละ 3  ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากกองทุนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยผ่านความเห็นชอบ
ตามมติของคณะกรรมการโครงการ  ตามแนวปฏิบัติ  ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ    ท่ี วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ และ 
ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.๔๓/๒๕๔๖   
 
๕. ก าหนดวันและเวลา 

รับสมัคร วันท่ี ๒3 - ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ  ห้อง TOT  อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   
   สอบคัดเลือก วันท่ี 9 มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   สอบสัมภาษณ์  วันท่ี ๑0 มีนาคม ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

ณ ห้อง 411 / ๔๑๒ อาคาร 4  ช้ัน 1  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   ประกาศผล วันท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐8.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   รายงานตัว วันท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   

ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
มอบตัว  วันท่ี ๑6 มีนาคม ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   

ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
 (หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   

 
๖. ใบสมัคร 
 ๖.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี  http://www.ayw.ac.th  
 ๖.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
 
๗. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร  
ณ ห้อง TOT ช้ันล่าง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
 

http://www.ayw.ac.th/


 
 

~ ๓ ~ 
 

๘. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๘.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
 ๘.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือใบรับรองของโรงเรียน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๗)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๘.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติท่ีก าหนดในข้อ ๔.๒  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ 
ฉบับ 

(ในกรณีท่ีโรงเรียนของท่านไม่มีใบรับรองผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / มีให้ในเอกสารการสมัครสอบ) 
 ๘.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 ๘.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆท่ีอ้างอิงได้ ท่ีแสดงคุณสมบัติครบถ้วน ฉบับจริง 
พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ฉบับ 
 ๘.๖ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 
๙. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ English Program 
   

วันที่ เวลา วิชา 
9 มีนาคม ๒๕๖2 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๒) 

 ๑๐.๐๕ - ๑๑.๓๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๒) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๒) 
   

๑0 มีนาคม ๒๕๖2 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
 
๑๐. การสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีก าหนด 
 
๑๑. การประกาศผล 
 ๑๑.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า 
สอบคัดเลือก ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ  http://www.ayw.ac.th                     
ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 ๑๑.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ 
  
๑๒. การรายงานตัว 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program)    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ตัวจริง  (ล าดับท่ี   ๑ – ๖๐)   พร้อมผู้ปกครอง
นักเรียน ๑ คน และนักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ตัวส ารอง 

http://www.ayw.ac.th/
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(ล าดับท่ี ๖๑ – ๙๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบแนวทางการด าเนินห้องเรียนพิเศษโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)ของโรงเรียน วันพุธท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   ท่ีหอประชุมพระราชทาน 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง(ล าดับท่ี ๑ – ๖๐) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนด  (หาก
พ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑๒.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๑๒.๒ ช าระเงินแรกเข้าตามท่ีก าหนด 
 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง  รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามล าดับท่ีส ารองโดยจะต้อง
มารายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามวันและเวลาท่ีก าหนดใน  ข้อ ๕ และรายละเอียดแนบท้าย 
 
๑๓. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีผ่านการรายงานตัว(ตัวจริง)ทุกคนจะต้องมามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนด  (หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑๓.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา(ปพ. ๑:ป) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 

๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่
บิดา  มารดา)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

๑๓.๓ ช าระเงินบ ารุงการศึกษา ๑,๙๕๐ บาท และค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท  รวม ๓๑,๙๕๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการเรียน มีดังนี ้
  แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ค่าย English Camp  ค่ายอนุรักษ์ความเป็นไทยและส่ิงแวดล้อม  
ค่าจ้างครูต่างชาติ   พัฒนาระบบ internet   แหล่งเรียนรู ้ ห้องสมุดศูนย์ภาษา เป็นต้น   
 
๑๔. การเรียนปรับพื้นฐาน 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษช้ัน ม.๑ จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 วัตถุประสงค์ในการเรียนปรับพื้นฐาน 

๑. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม “ชาติเสือ” และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

เพื่อน 
๓. เพื่อปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานศึกษาแห่งใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับ              

การเปิดภาคเรียน 



 
 

~ ๕ ~ 
 

 วัน เวลา เรียนปรับพื้นฐาน  18 – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.   
สถานท่ีเรียนปรับพื้นฐาน  ห้อง 411 / ๔๑๒ อาคาร 4  ช้ัน 1  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

๑๕.  การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดท่ีโรงเรียนก าหนด และประกาศ
ให้ทราบต่อไป   

ในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2  ให้เสนอคณะกรรมการการรับนักเรียนของ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ พิจารณาและมีอ านาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
 

(นายวรากร  รื่นกมล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 


