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ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เร่ือง   นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ 

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

 
๑.  หลักการ 

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง  ให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้ 
 
๒.  นโยบาย 
 ๒.๑ ส่งเสริมให้มีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 
 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๓ ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและได้รับ              
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ 
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       ๒.๕   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ด าเนินการรับ
นักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
       ๒.๖   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ท่ีนักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานท่ีเรียน 

      ๒.๗  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ติดตามและดูแลให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๘   ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก 
ผู้ปกครองส่ือมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
โรงเรียน 

 
๓. นิยามศัพท์ 
 ๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 ๓.๒ คณะกรรมการรับนักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือ
สถานศึกษา มอบหมายให้ท าหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ด าเนินการรับนักเรียน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
รับนักเรียนมาวางแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน การรับนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 
  ๓.๒.๑ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนท่ี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าท่ีด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
จังหวัด 
  ๓.๒.๒ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ท าหน้าท่ีด าเนินการรับรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน 
  ๓.๒.๓ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนท่ี
โรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าท่ีด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
 ๓.๓ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
กว่าจ านวนนักเรียนท่ีโรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง ๒ ปี ต่อเนื่องตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.๕ โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
  ๓.๖ เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓.๗ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอยู่ ในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี ก่อนวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ 
ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
  ๓.๘ นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการหรือนอกเขตพื้นท่ีบริการ 
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๔. วิธีการ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียน และด าเนินการให้โรงเรียน รับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ดังนี้ 
 ๔.๑ โรงเรียนแจ้งจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีโรงเรียนจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 ๔.2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียนในวันศุกร์ท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
 ๔.3  โรงเรียนก าหนดเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน สัดส่วนจ านวนนักเรียน ในเขตพื้นท่ีบริการ และ
นอกเขตพื้นท่ีบริการ ท้ังนี้ได้เสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    และคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓ 
  ๔.4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง ท าให้มีจ านวนผู้สมัครเกิน
กว่าจ านวนนักเรียนท่ีโรงเรียนสามารถรับได้จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผล
คะแนน O-NET โดยเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
   ๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  
       รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการจัดการศึกษา โดยก าหนดร้อยละของการคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) 
คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยค านวณคะแนนรวม
จาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก  คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐  และ  (๒) คะแนน 
O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา   โดยมีโรงเรียนคู่พัฒนา และโรงเรียนเครือข่าย รองรับนักเรียนท่ีสอบคัดเลือกไม่ได้ 
   ๒) การรับนักเรียนท่ัวไป (นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ รวม
กับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการ)  
   รับนักเรียนท่ัวไป ร้อยละ ๖๐ โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก   
(๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยค านวณคะแนน
รวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐     (๒) คะแนน 
O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
   รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติโดย
คณะกรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนไม่เกิน   ร้อยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียน โดย
ให้รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียน 
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  ประเภทความสามารถพิเศษท่ีคัดเลือก 
๑. ด้านศิลปะ  ดนตรีไทย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ และ ทัศนศิลป์   
๒. ด้านกีฬา   ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล  เปตอง และ ตะกร้อ  
 
๔) การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจ าเป็น
จะต้องรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียน ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
(๒) นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน 
(๓) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
(๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับ

การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
(๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ   หรือโรงเรียน      

คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
(๖) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
(๗) นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน     

อย่างต่อเนื่อง 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไข
พิเศษ รวมกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียนโดยประกาศหลักเกณฑ์
ก่อนการพิจารณา และประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ 
 
๕.  การใช้คะแนน O-NET   
 ๕.๑ โรงเรียนน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนท่ีมีความประสงค์ 
จะสมัครเข้าเรียนจากระบบรายงานผลคะแนน O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยนักเรียน
ไม่ต้องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียน 
 ๕.๒ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาท่ี
นักเรียนมีอยู่ แต่นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียนในวันสมัคร  โดยแนบมาพร้อมเอกสาร
หลักฐานการรับสมัคร 
 ๕.๓ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน 
O-NET เป็นศูนย์ 

 
๖.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๑๓ ห้อง ห้องละ ๔๕ คน 
 
๗.  วัน เวลา และจ านวนการรับนักเรียน  

  ๗.๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาประกาศรายช่ือโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนท่ีจัดต้ังด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ   
โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นท่ีบริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละ 
โรงเรียน ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
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  ๗.๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน ตาม
วันและเวลาท่ีก าหนดตรงกันท่ัวประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
ก าหนดวันเวลาการรับนักเรียน ดังนี้           
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน  ๕๘๕ คน  จ าแนก
ตามประเภทการรับได้ดังนี้  

๑) นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  
รับนักเรียนชายและหญิง จ านวน ๑๘๗ คน  

     รับสมัคร      วันท่ี  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒                        
                               เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
                                     ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
   สอบคัดเลือก วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐  น.    

 ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว       
         วันท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๖๒  
         เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
   มอบตัว      วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  
         เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย       
  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
 ๒)  นักเรียนท่ัวไป (นอกเขตพื้นท่ีบริการ) รับนักเรียนชายและหญิง   โดยใช้การสอบ  
                                       คัดเลือกและคะแนน O-NET  รับนักเรียนชายและหญิง จ านวน ๒๘๑ คน 
      รับสมัคร      วันท่ี  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒                        
                 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ   
                                      ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
   สอบคัดเลือก วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐  น.    

  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว       
         วันท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๖๒  
        เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
   มอบตัว      วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  
         เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย       
  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
     
   ๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ      

               รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน  ๒๙ คน  โดยวิธีการคัดเลือก 
                      รับสมัคร   วันท่ี  ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
                          สอบคัดเลือก   วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
                                      โดยวิธีการทดสอบทักษะความสามารถ และแฟ้มสะสมงาน(ถ้ามี) 
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                      ประกาศผลและรายงานตัว   
  วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
                      สอบวัดความรู้ (ใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดช้ันเรียน) 
      วันท่ี  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น.   

 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
                      มอบตัว  วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   (หากไม่มารายตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
   ๔) นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน  88 คน   
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด 

   รับสมัคร     วันท่ี  ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
      เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                                  ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                           
   สอบวัดความรู้            
      วันท่ี  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น.     
      ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   
      โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว      
      วันท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๖๒  
      เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    
   มอบตัว    วันท่ี  ๘ เมษายน ๒๕๖๒  
       เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     

   (หากไม่มารายตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
๘. การก าหนดเขตพื้นที่บริการ 
 เขตพื้นท่ีบริการ ประกอบด้วยต าบลทุกต าบล  ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
พื้นท่ีบริการ ดังนี้ 
 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน  โดยต้องอาศัยอยู่กับ
บิดา  มารดา  หรือ  ปู่  ย่า  ตา  ยาย ท่ีเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านท่ีมีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย  ๒ ปี     
ก่อนวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการตั้งแต่เกิด  กรณีนักเรียนมี
ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  แต่มีหลักฐานเช่ือถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการจริง  ก็ให้สิทธิ์
เสมอกับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบ  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน 
 
๙. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ  จ านวน ๒ ด้าน รวม  ๒๙ คน ดังนี้ 
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  ๙.๑ ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
๑) ดนตรีไทย (ดีด สี  ตี  เป่า ขับร้อง อ่านท านองเสนาะ) 
    รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๕ คน 

   ๒) ดุริยางค์ (ตี และ เป่า) รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๕  คน 
   ๓) นาฏศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๓ คน 
   ๔) ทัศนศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๒ คน 
  ๙.๒ ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
   ๑) ฟุตซอล  รับนักเรียนชาย  จ านวน ๕ คน 
   ๒) วอลเล่ย์บอล รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๔ คน 
   ๓) เปตอง  รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๓ คน 
   ๔) ตะกร้อ  รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน ๒ คน 
 
๑๐. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๑๐.๑ ผู้สมัครทุกประเภทต้องส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
  ๑๐.๒ ผู้สมัครประเภทในเขตพื้นท่ีบริการ ต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อ ๘   
มีหลักฐานยืนยันคุณสมบัติฉบับจริง และฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ 
  ๑๐.๓ ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีความสามารถพิเศษ
ดีเด่นด้านศิลปะ และกีฬา  ตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ ๙ โดยน าเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกในวันคัดเลือก   
  ๑๐.๔ ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ  (ตามรายละเอียด
ท่ีประกาศ ในข้อ ๔ ข้อย่อย ๔) 
  ๑๐.๕ ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อย  บุคลิกภาพเหมาะสมและมีความ
พร้อมท่ีจะเป็นนักเรียนของโรงเรียน 
 
๑๑. ใบสมัคร 
 ๑๑.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี   http://www.ayw.ac.th 
 ๑๑.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  อาคาร ๒ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย     (ต้ังแต่ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 
๑๒. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง  (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
ตามวัน / เวลา  ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร  
 กรณีสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมาสมัครในวันที่  23-24 
มีนาคม 2562 เท่านั้น 
 
๑๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
  ๑. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
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  ๒. หลักฐานที่แสดงว่าส าเร ็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ (ปพ.  ๑ :ป) หร ือ 
ใบรับรองของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๗) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  
๑ ฉบับ 
  ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป  (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
  ๔. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร(ฉบับจริง) หรือหลักฐานอื่นๆ  ท่ีอ้างอิงได้  ท่ีแสดงคุณสมบัติ
ครบถ้วน  ตามข้อ ๘ (เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านท่ีเป็น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง) (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๕. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล    ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐาน       
การส าเร็จการศึกษา  หรือใบรับรอง  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๖.  ผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา น าหลักฐานเอกสารผลงานการแข่งขัน / รางวัลหรือ
เกียรติบัตรท่ีได้รับระดับจังหวัด / ระดับประเทศ  หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา  ฉบับจริง     
  ๗. หลักฐาน / เอกสารท่ีแสดงข้อมูลยืนยัน  ตามประเด็นเงื่อนไขพิเศษต่างๆ  ท่ีระบุ   ฉบับจริง   
พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 

  
๑๔. การประกาศผล 
 ๑๔.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบ
สมัครและหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ณ  ป้ายประกาศรายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตาม
รายละเอียดแนบท้าย 
 ๑๔.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ
รายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๗ และ
รายละเอียดแนบท้าย  
 
๑๕. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดในข้อ ๗ (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะ
ถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๕.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน  พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๑๕.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ านวน  ๒๐๐ บาท 
 ๑๕.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษา  จ านวน        ๖๕๐     บาท 
   ๑) กางเกง   ๒๓๐ บาท 
   ๒) เส้ือพลศึกษา   ๒๒๐ บาท 
   ๓) เส้ือกีฬาสี   ๒๐๐ บาท 
 
๑๖. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๗  (หากพ้นก าหนดดังกล่าว      
จะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๖.๑ รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑๖.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา  (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
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  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑  ฉบับ 
๔) ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่บิดา  

มารดา)  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑  ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

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

 
๑๗. การปฐมนิเทศ 

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดท่ีโรงเรียนก าหนด 
และประกาศให้ทราบ 
 
 ช่วงเวลาการรับนักเรียน ๒3  กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน ๒๕๖2 (นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการ
รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ และวันส้ินสุด วันมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ  ตามปฏิทิน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2)    
 

      ในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2  ให้เสนอคณะกรรมการการรับ
นักเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาและมีอ านาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 

(นายวรากร  รื่นกมล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
  


