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ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โควตา)  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

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

๑. หลักการ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  อีกท้ังเป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง  คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดให้การรับนักเรียน     เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี ๔  จากนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน  ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นธรรม  ได้แก่ ๑. ผลการ
เรียนเฉล่ียตามกลุ่มการเรียนท่ีโรงเรียนก าหนด      โดยโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน   (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไม่ต่ ากว่าเกรดเฉล่ีย 
๒.๐๐  ๒. นักเรียนท่ีอุทิศตนด้านศิลปะและกีฬาเพื่อประโยชน์ ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง        
๓. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  ท้ังนี้โรงเรียนมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน  
     
๒. วิธีการ 
  ๒.๑  นักเรียนดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และผลการ
เรียนเฉล่ีย ๕ ภาคเรียนของนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖2   
  ๒.๒  นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ เข้ าศึกษาต่อ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (โควตา) ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในเรื่องจ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าเรียน             
ตามแผนการเรียน  เกณฑ์การคัดเลือกและเกรดเฉล่ียรวม เกรดเฉล่ียรายวิชา แต่ละแผนการเรียน เพื่อ           
ให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 ๒.๓  นักเรียนขอรับใบสมัคร เขียนใบสมัคร และกรอกใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดพร้อมแนบหลักฐาน
คุณสมบัติประกอบตามท่ีกลุ่มการเรียนต่าง ๆ ก าหนด   นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน             
ท่ีต้องการ ล าดับ ท่ี ๑ และ ล าดับท่ี ๒ โดยปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และกรอก
ข้อมูลส่วนตัว ผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้เรียบร้อย  และยื่นเอกสารดังกล่าวท่ีครูท่ีปรึกษา        
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น ระหว่างวันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๖2  ครูท่ีปรึกษาน าส่งคืนนักเรียนวันท่ี 31 
มกราคม 2562  ท่ีโดม ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๒.๔  ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบ  และลงลายมือช่ือกับคณะกรรมการรับสมัครแยกตาม          
แผนการเรียน ในวันท่ี 31 มกราคม 2562  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โดม ๓ 
  (กรณีท่ีนักเรียนไม่มั่นใจในการเลือกแผนการเรียนหลัก  ควรเลือกแผนการเรียนส ารองไว้ด้วยเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนส ารอง  กรณีนักเรียนไม่สามารถมาในวันเวลาท่ีก าหนดสามารถให้
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ผู้ปกครองนักเรียน หรือครูที่ปรึกษามาส่งใบสมัครและลงลายมือช่ือแทนนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่ส่งใบสมัคร
โควตาถือว่าสละสิทธิ์) 
 ๒.๕ นักเรียนท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยต้องมีผลการเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 ๓. จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยท่ีผ่านการคัดเลือกจ านวน 5๓๔ คน  เข้าเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
(เน้นวิศวกรรมศาสตร์)    จ านวน            ๓6  คน 

๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวน           21๔  คน 
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จ านวน    7๐ คน 
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น            จ านวน    36 คน 
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน            จ านวน    ๓6 คน 
๖. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก  จ านวน    ๓6 คน 
๗. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา 

(เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)   จ านวน     ๓6 คน 
๘. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา  จ านวน     7๐ คน 

 
๔. เกณฑ์การคัดเลือกการรับนักเรียนแต่ละแผนการเรียน 
 นักเรียนต้องพิจารณาผลการเรียนเฉล่ีย และผลการเรียนรายวิชาประกอบการตัดสินใจเลือก        
กลุ่มการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนได้ 

๑.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์)   
  ๑)   ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
  ๒)   ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕  ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
(ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน) 
 ๒.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
  ๑)   ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
  ๒)   ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕  ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า  ๒.๗๕  วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมผลการเรียนวิชา
ภาษาจีน) 

๓.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   
  ๑)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐(ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน) 
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๔.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น    
  ๑)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  (ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน) 

๕.  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
  ๑)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๖. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๗.  แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)   
  ๑)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  ๒)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 

๘. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา   
  ๑)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๒)  ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาสังคมศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 
หมายเหตุ   

๑. ผลการเรียนทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนต้องไม่ถูกตัดสินผล “0” “ร” “มส” และ “มผ” ยกเว้นกรณี
ได้รับผลการเรียน “ร” เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็นจากการขาดสอบปลายภาคให้แนบหลักฐานรับรอง
มาประกอบด้วย 

๒. นักเรียนท่ีอุทิศตนเพื่อโรงเรียนสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องและมีผลงาน ด้านดนตรี การแสดง  และ
กีฬา ให้อยู่ในสัดส่วนโควตา     

๓. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากเกณฑ์คุณสมบัติก่อน  กรณีนักเรียนท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติให้อยู่ใน
ดุลพินิจ และมติของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๒ หลักฐานท่ีแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของโรงเรียนและแสดงผลการเรียนตาม
เกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่มการเรียนต่าง ๆ พร้อมส าเนาเอกสาร  
 ๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัครของผู้สมัคร) 
 ๕.๔  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐานท่ีแสดงผลการเรียน 
หรือใบรับรองพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๕.๕ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการเรียนท่ีสมัครเรียน 
 ๕.๖ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง(กรณี
พิเศษนักเรียนท่ีอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง) 
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๖. การคัดเลือก 
 คัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนระหว่างวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ตามเกณฑ์การ
คัดเลือกและคุณสมบัติท่ีก าหนด  โดยถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นท่ียุติ 
 
๗. ประกาศผล 

ประกาศผลนักเรียนท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียน 
ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖2  ณ ป้ายประกาศของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
๘. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องมารายงานตัว วันท่ี 24 มีนาคม 2562 เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.     
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๘.๑  น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน
พร้อมลงลายมือช่ือรายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๘.๒  ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ านวน  ๒๐๐ บาท 
 ๘.๓  ช าระเงินค่าชุดพลศึกษา  จ านวนประมาณ   ๖๕๐  บาท 
   ๑) กางเกง   ๒๓๐ บาท 
   ๒) เส้ือพลศึกษา   ๒๒๐ บาท 
   ๓) เส้ือกีฬาสี   ๒๐๐ บาท 
 
๙. การมอบตัว 
 ผู้มี สิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๖2  เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.             
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๙.๑ รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๙.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑)  ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒)  หลักฐานการส 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) 
 ๙.๓ ช าระเงิน ๔๕๐ บาท ค่าคู่มือนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ  ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  
ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๕ ~ 
 

๑๐. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดที่โรงเรียนก าหนด และ
ประกาศให้ทราบ   
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

(นายวรากร  รื่นกมล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 


