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ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
เร่ือง  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

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

๑. หลักการ 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เพื่อเป็นฐานก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ในระดับประเทศอันเป็น
พื้นฐานในการวิจัยระดับสูง โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นเพื่อให้การ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ก าหนดแนวทางการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
 
๒. พื้นทีบ่ริการของโรงเรียน 
   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จ ากัดเขตพื้นท่ีบริการ  เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุก 
กลุ่มเป้าหมายในทุกเขตพื้นท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และ 
ส่ิงแวดล้อม  ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับนักเรยีนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๑ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน  
 
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๓.๑ ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1 หรือเทียบเท่า 
 ๓.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75 
 ๓.๓ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๓ จ านวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
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 ๓.๔ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๓ จ านวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
 ๓.๕ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
 ๓.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๗ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 ๓.๘ ผู้ปกครองมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู่ 
 
๕. ก าหนดวันและเวลา 

รับสมัคร          วันท่ี ๒3 - ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ ห้อง TOT ช้ันล่าง อาคารอเนกประสงค์  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   สอบคัดเลือก วันท่ี ๑0  มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   ประกาศผล วันท่ี ๑4 มีนาคม ๒๕๖2 
     เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ ป้ายประกาศหน้าอาคาร 2  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   รายงานตัว วันท่ี ๑4 มีนาคม ๒๕๖2 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง 629 อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

   มอบตัว  วันท่ี ๑7 มีนาคม ๒๕๖2 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง ๖๒8 อาคารอเนกประสงค์    
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

(หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 
6. ใบสมัคร 
 ๗.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี  http://www.ayw.ac.th 
 ๗.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่วันท่ี ๑ - 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
 
7. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง  (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย            
ตามวัน เวลา  ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร ณ ห้อง TOT ช้ันล่าง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 8.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 

http://www.ayw.ac.th/
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 8.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ. ๑:บ) หรือใบรับรองของโรงเรียนท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ. ๗)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร      ๑ ฉบับ 
 8.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติท่ีก าหนดในข้อ ๖.๒ ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร   
๑ ฉบับ 
 8.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 8.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆท่ีอ้างอิงได้ ท่ีแสดงคุณสมบัติครบถ้วน   ฉบับ
จริง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ฉบับ 
 8.๖ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 
 
9. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี        
    และสิ่งแวดล้อม 
 

วันที่ เวลา วิชา 
๑0 มีนาคม ๒๕๖2 ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 ๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๑) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 
10. การประกาศผล 
 10.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบคัดเลือก ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตาม
รายละเอียดแนบท้าย 
 10.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ
รายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ  http://www.ayw.ac.th  ตามวันและเวลาท่ีก าหนดใน  ข้อ ๕ และ
รายละเอียดแนบท้าย 
 
๑1. การรายงานตัว 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ตัวจริง(ล าดับท่ี ๑ – 
๓๐) และส ารอง(ล าดับท่ี ๓๑ – ๔๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ของโรงเรียนท่ีหอประชุมพระราชทาน 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑4 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง(ล าดับท่ี ๑ – ๓๐) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕ 
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑1.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๑1.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ านวน  ๒๐๐ บาท 
 ๑1.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษา    จ านวน       ๖๕๐      บาท 

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
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   ๑) กางเกง    ๒๓๐ บาท 
   ๒) เส้ือพลศึกษา    ๒๒๐ บาท 

๓) เส้ือกีฬาสี    ๒๐๐ บาท 
 ๑1.๔ ช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน                       ๑,๕๐๐    บาท  
 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง (ล าดับท่ี ๓๑ – ๔๐) รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามล าดับ
ท่ีส ารองโดยจะต้องมารายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในวันเวลาท่ีก าหนด 
 
๑2. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีผ่านการรายงานตัวทุกคนจะต้องมามอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕ (หากพ้น
ก าหนดดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑2.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑2.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา  (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑ ฉบบั 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ 

๔) ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่บิดา  
มารดา)  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑  ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

๑2.๓ ช าระเงินบ ารุงการศึกษา 1,๖๕๐ บาท และค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ 
บาท  รวม 8,๖๕๐ บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน (ท่ีเพิ่มจากหลักสูตรปกติ) มีดังนี ้
ภาคเรียนท่ี ๑ (๗,๐๐๐ บาท) ค่าค่ายวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (เคมี ฟิสิกส์ 

ชีววิทยา)  ค่าวิทยากรพิเศษสอนปรับพื้นฐานและติวเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา การ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

ภาคเรียนท่ี ๒ (๗,๐๐๐ บาท) ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการ(เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา)  ค่ายสาน
สัมพันธ์พี่น้อง ค่าวิทยากรพิเศษสอนปรับพื้นฐานและติวเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา การ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

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

 
หมายเหตุ นักเรียนไม่ผ่าน หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จบหลักสูตร 
 
๑3. การเรียนปรับพื้นฐาน 
 นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษช้ัน ม.๔ จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
  
 



 
 

~ ๕ ~ 
 

วัตถุประสงค์ในการเรียนปรับพื้นฐาน 
  ๑. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๒. เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม “ชาติเสือ” และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อน 
  ๓. เพื่อปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานศึกษาแห่งใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับการเปิด    
ภาคเรียน 
 
 วัน เวลา เรียนปรับพื้นฐาน  ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖2  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 สถานท่ีเรียนปรับพื้นฐาน  ห้อง ๖๒๘  และ  ๖๒๙  อาคารอเนกประสงค์ 
 
๑4. 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 


