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ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เร่ือง  นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

...................................................................................... 
๑. หลักการ 
  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  ส าหรับนัก เรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษ                 
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ของนานาชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี   มีคุณธรรม   
จริยธรรม   รักการเรียนรู้มีความเป็นไทย   มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ   มีเจตคติท่ีดีต่อธรรมชาติและ
เพื่อนร่วมโลก 
 
๒. เปา้หมายในการพัฒนานักเรียน 
 ๒.๑ มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการแกป้ัญหา และแสวงหาองค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ มีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยท่ีดี 
 ๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.๔ มีจิตส านึกท่ีดีในความเป็นไทย 
 ๒.๕ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
 ๒.๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรรมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานกับหน่วยงานภายนอกท้ังระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  
๓. จุดเน้นของหลักสูตร 
 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นของหลักสูตรด้านต่าง ๆดังนี้ 
 ๓.๑ พัฒนานักเรียนให้รอบรู้ด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา 
 ๓.๒ มุ่งเน้นการจัดศึกษารายวิชาพื้นฐานให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ของกระทรวงศึกษาธิการ   

๓.๓ มุ่งเน้นการจัดการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยท่ีดี 
 ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้าหมายของโครงการ นักเรียนจะต้องท ากิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรจึงจะส าเร็จ
การศึกษา 
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 ๓.๕ ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ตามความถนัดและความสนใจ ก่อนศึกษาจบหลักสูตร โดยน าเสนอผลงานอย่าง
น้อย  ๑ เรื่อง 
 
๔. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็น โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขัน สูงมีการจัดการเรียนการสอน                
ตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ก าหนด
แผนการรับนักเรียนห้องละ ๓๖ คนจ านวน ๑ ห้องเรียน ด้วยวิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบของ
โรงเรียน 
 
๕. วัน และเวลาการรับนักเรียน 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนชายและหญิง  
จ านวน ๓๖ คน ดังนี้ 
 นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนท่ัวไป โดยวิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

รับสมัคร วันท่ี ๒3 - ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ห้อง TOT  อาคารอเนกประสงค์  
   สอบคัดเลือก วันท่ี 9 มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   ประกาศผล วันท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ ป้ายประกาศหน้าอาคาร 2  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   รายงานตัว วันท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ห้อง ๖๒๙  อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

มอบตัว  วันท่ี ๑6 มีนาคม ๒๕๖2 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง ๖๒๘  อาคารอเนกประสงค์    
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

(หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
๖. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๖.๑ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
 ๖.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดีเด่นตามโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน  มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๕ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐   
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ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  และผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
หรือ ร้อยละ ๗๐ 
 ๖.๓ ผู้สมัครต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีจะเป็นนักเรียนของ
โรงเรียน 
 
๗. ใบสมัคร 
 ๗.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี  http://www.ayw.ac.th  
 ๗.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานฝ่ายวิชาการอาคาร 2 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
 
๘. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดไว้ใน   ใบสมัคร 
ณ ห้อง TOT ช้ันล่าง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
๙. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๙.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
 ๙.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือใบรับรองของโรงเรียน
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๗)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร    ๑ ฉบับ 
 ๙.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติท่ีก าหนดในข้อ ๖.๒  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ 
ฉบับ 

(ในกรณีท่ีโรงเรียนของท่านไม่มีใบรับรองผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / มีให้ในเอกสารการสมัครสอบ) 
 ๙.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 ๙.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆท่ีอ้างอิงได้ ท่ีแสดงคุณสมบัติครบถ้วน     ฉบับจริง 
พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ฉบับ 
 ๙.๖ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 
๑๐. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
   

วันที่ เวลา วิชา 
9 มีนาคม ๒๕๖2 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 ๑๐.๐๕ - ๑๑.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๑) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 
 
 

http://www.ayw.ac.th/
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๑๑. การประกาศผล 
 ๑๑.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบคัดเลือก ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ  http://www.ayw.ac.th  
 ๑๑.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ
รายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕ และ
รายละเอียดแนบท้าย 
  
๑๒. การรายงานตัว 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ตัวจริง(ล าดับท่ี         
๑ – ๓๖) และส ารอง(ล าดับท่ี ๓๗ – ๕๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบแนวทางการด าเนิน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียน ท่ีห้อง ๖๒๙ อาคาร
อเนกประสงค์   วันพุธท่ี ๑3 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง(ล าดับท่ี ๑ – ๓๖) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕ 
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑๒.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๑๒.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ านวน  ๒๐๐ บาท 
 ๑๒.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษา  จ านวน       ๖๕๐       บาท 
   ๑) กางเกง   ๒๓๐  บาท 
   ๒) เส้ือพลศึกษา   ๒๒๐  บาท 
   ๓) เส้ือกีฬาสี   ๒๐๐  บาท 
 ๑๒.๔ ช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน                     ๑,๕๐๐                  บาท  
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง(ล าดับท่ี ๓๗ – ๕๐) รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียน 
ตามล าดับท่ีส ารองโดยจะต้องมารายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในวันเวลาท่ีก าหนด 
 
๑๓. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีผ่านการรายงานตัวทุกคนจะต้องมามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕ (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) 

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


 
 

~ ๕ ~ 
 

๑๓.๓ ช าระเงินบ ารุงการศึกษา 1,๙๕๐ บาท และค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ 
บาท  รวม 8,๙๕๐ บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ท่ีเพิ่มจากหลักสูตรปกติ) มีดังนี ้
ภาคเรียนท่ี ๑ (จ านวน ๗,๐๐๐ บาท) ค่าค่ายวิทยาศาสตร์(๓ วัน ๒ คืน) ค่าอบรมเชิง

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนท่ี ๒ (จ านวน ๗,๐๐๐ บาท) ค่ายสานสัมพันธ์พี่นอ้ง  ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการ

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ค่ากิจกรรม Rally 
Mathematics 

๑๓.๔ ช าระเงิน ๔๕๐ บาท ค่าคู่มือนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ  ท าบัตรประจ าตัว
นักเรียน  ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี 

 
หมายเหตุ นักเรียนไม่ผ่าน หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จบหลักสูตร 
 
๑๔. การเรียนปรับพื้นฐาน 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษช้ัน ม.๑ จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 วัตถุประสงค์ในการเรียนปรับพื้นฐาน 
  ๑.  เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม “ชาติเสือ” และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
เพื่อน 
  ๒. เพื่อปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานศึกษาแห่งใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับ              
การเปิดภาคเรียน 
  ๓. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
วัน เวลา เรียนปรับพื้นฐาน  ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  สถานท่ีเรียนปรับพื้นฐาน   
ห้อง ๖๒๘  และ  ๖๒๙  อาคารอเนกประสงค์ 
 
๑๕.  การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดท่ีโรงเรียนก าหนด และประกาศ
ให้ทราบ   

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

  
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

(นายวรากร  รื่นกมล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 


