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ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เร่ือง   นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 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.วิธีการ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
ก าหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนก าหนดแผนการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนท่ีจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๘๕ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียน
ท่ัวไปร้อยละ ๑๕ ของแผนการรับนักเรียน 
                      ๑)   การรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม  
 รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสม ร้อยละ ๘๕ โดยโรงเรียนก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียรวม  ๕  ภาคเรียน  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
                     ๒)   การรับนักเรียนท่ัวไป  
 รับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วยแต่ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ ของแผนการรับนักเรียน   
 ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ 
นักเรียน ให้น าสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปจนครบจ านวนท่ีประกาศรับ 

๓) กรณีรับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ  
๗๐  (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยค านวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน  
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๓๐ 

๔) การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                     ๕)  การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพเิศษ  
 คณะกรรมการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (๑) นักเรียนท่ีได้คะแนนสอบเท่ากันในล าดับสุดท้าย 
  (๒)  นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน 
  (๓) นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  (๔) นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน              
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย 
  (๖) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
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  (๗)  นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน           
อย่างต่อเนื่อง 

     ๖) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเย่ียมชมโรงเรียนในวันศุกร์ท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
 
๔. การใช้คะแนน O-NET  
 ๔.๑ โรงเรียนน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้า 
เรียนจากระบบรายงานผลคะแนน O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยนักเรียนไม่ต้องน าผล
คะแนน O-NET มาให้โรงเรียน 
 ๔.๒ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาท่ี 
นักเรียนมีอยู่ แต่นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียนในวันสมัคร  โดยแนบมาพร้อมเอกสาร
หลักฐานการรับสมัคร 
 ๔.๓ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน  
O-NET เป็นศูนย์ 
 
๕. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ านวน ๑๕ ห้อง ห้องละ ๔๕ คน 
 
๖. วัน เวลา และจ านวนการรับนักเรียนแต่ละประเภท 
       จ าแนกตามประเภทการรับได้ดังนี้ 

 ๖.๑)  นักเรียนชายและหญิงท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ของโรงเรียนเดิม จ านวน 5๓๔ คน 
   รับสมัคร     วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
          ณ โดม ๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   ประกาศผล    วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
   รายงานตัว     วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 
   มอบตัว     วันท่ี  ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  
         
 ๖.๒)  นักเรียนชายและหญิงท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ท่ีใช้การ
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET จ านวน 9๔ คน 
   รับสมัคร        วันท่ี  ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
          เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
             ณ  หอประชุมพระราชทาน  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   สอบคัดเลือก   วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    
                                       โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว      
           วันท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.     
   มอบตัว     วันท่ี  ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.     
  
 ๖.๓)  นักเรียนชายและหญิง ท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ จ านวน 4๗ คน 
   รับสมัคร       วันท่ี  ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    
          ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                           
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   สอบวัดความรู้ วันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐ น.     
         ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ   
           ทางวิชาการของโรงเรียน 
   ประกาศผลและรายงานตัว      
           วันท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    
   มอบตัว     วันท่ี  ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      
          

๗. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน 
 ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ก าหนดรายละเอียด
การรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมเข้าเรียนโดยใช้การสอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET    ตามแผนการเรียนต่างๆ  จ านวน 9๔ คน ดังนี้ 

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) จ านวน            ๗ คน 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน                       36  คน 

๒. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จ านวน        ๑2 คน 
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น  จ านวน          ๗ คน 
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  จ านวน          ๗  คน 
๕. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก  จ านวน          ๗  คน 
๖. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) จ านวน           6 คน 

แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  จ านวน         ๑2  คน 
  
๘. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คุณสมบติัของผู้สมัครระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๘.๑ ผู้สมัครทุกประเภทต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๘.๒ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ๘.๓ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกเข้าเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย  ตามแผนการเรียนต่างๆ  ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
   ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) / แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ๒.๗๕ ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ ภาคเรียน  
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  และผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
   ๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - จีน / ภาษาอังกฤษ – 
ญี่ปุ่น มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ๒.๕๐ วิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๓) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ๒.๕๐   
   ๔) แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) / แผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา  มีผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา ๒.๐๐  ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 
๒.๕๐  วิชาสังคมศึกษา  ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 
 ๘.๔ ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ  (ตามรายละเอียด
ประกาศในข้อ  ๓ ข้อย่อย ๕) 
 ๘.๕ ผู้สมัครทุกประเภทในข้อ ๘.๓ และ ๘.๔ ต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน 
และผลการเรียนเฉล่ีย ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาท่ีก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามแผนการเรียน  



 

 

~ ๕ ~ 
 

 ๘.๖ ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีจะ
เป็นนักเรียนของโรงเรียน 
 
๙. ใบสมัคร 
 ๙.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี  http://www.ayw.ac.th 
 ๙.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและเอกสารระเบียบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานฝ่ายวิชาการ  อาคาร 
๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒   ยกเว้นวันหยุดราชการ  เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
 
๑๐. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง  (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน)  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
ตามวัน / เวลา  ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร 
 
๑๑. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  
 ๑๑.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
 ๑๑.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (ปพ. ๑:บ)  หรือ  ใบรับรองของ
โรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ. ๗) โดยหลักฐานต้องแสดงผลการเรียน ๕ 
ภาคเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดแต่ละแผนการเรียนท่ีสมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๑๑.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร)  
 ๑๑.๔  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  หรือหลักฐานอื่นๆ  ท่ีอ้างอิงได้  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  
๑  ฉบับ 
 ๑๑.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล  ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐาน    การ
ส าเร็จการศึกษา  หรือใบรับรอง  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๑๑.๖ หลักฐาน / เอกสารท่ีแสดงข้อมูลยืนยัน  ตามประเด็นเงื่อนไขพิเศษต่างๆ  ท่ีระบุ  
ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑ ฉบับ 
 
๑๒. การประกาศผล 
 ๑๒.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบ   
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือ   
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ณ  ป้ายประกาศรายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ  http://www.ayw.ac.th         
ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 ๑๒.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้าย
ประกาศรายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th  ตามวันและเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๖ และ
รายละเอียดแนบท้าย  
 
๑๓. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดในข้อ ๖ (หากพ้นก าหนดดังกล่าว  จะ
ถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน  พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๑๓.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ านวน  ๒๐๐ บาท 

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


 

 

~ ๖ ~ 
 

 ๑๓.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษา  จ านวน   ๖๕๐  บาท 
   ๑) กางเกง   ๒๓๐ บาท 
   ๒) เส้ือพลศึกษา   ๒๒๐ บาท 
   ๓) เส้ือกีฬาสี   ๒๐๐ บาท 
 
๑๔. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๕  (หากพ้นก าหนดดังกล่าว      
จะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๔.๑ รับเอกสารการมอบตัวตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑๔.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) ต้นฉบับหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 

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

 (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
       ๑๔.๓  ช าระเงิน ๔๕๐ บาท ค่าคู่มือนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ  ท าบัตรประจ าตัว
นักเรียน  ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี 
 

๑๕. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดที่โรงเรียนก าหนด และ
ประกาศให้ทราบ   
 
           ช่วงเวลาการรับนักเรียน ๒3  กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน ๒๕๖2 (นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับ
สมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ และวันส้ินสุด วันมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ  ตามปฏิทินการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2)    
 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2  ให้เสนอคณะกรรมการการรับนักเรียน
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาและมีอ านาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

(นายวรากร  รื่นกมล) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 


