
 
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
เร่ือง การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
...................................................................................... 

 
1. หลักการ 

เพื่อให้การรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/ว6669 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 การรับนักเรียนท่ีมี
เงื่อนไขพิเศษกรณีโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก 4 ข้อ ท่ีก าหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบตามล าดับ โดยได้รับ
ความเห็นชอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการถานศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย การประชุมครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 7 มกราคม  2563 การประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 5 มีนาคม 2563  มติคณะกรรมการ
รับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 15 
มกราคม 2563 และมติคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 
วันท่ี 30 มกราคม 2563 ก าหนดให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึง่มีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
5. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน  
 
ทั้งนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับเงินหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อ 

แลกกับการเข้าเรียน 
 
2. การด าเนินการการรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ก าหนดกระบวนการพิจารณารับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 
 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
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 2.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบเกณฑ์คุณสมบัติการรับนักเรียน
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ   
 2.3 ประกาศการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบ 
 2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ  
 2.5 คณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไข
พิเศษตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 
3. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
   3.1 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 

3.1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 หรือเทียบเท่า 

3.1.2 ต้องสมัครเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทในเขตพื้นท่ีบริการ  
และประเภทนอกเขตท่ัวไป ตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 3.1.3 เข้าสอบคัดเลือก และมีผลการสอบรวมกับคะแนน O-NET ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 25 ของ 
คะแนนเต็ม ตามประกาศของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

       3.2 ประเภทของเง่ือนไขพิเศษ  
 คณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี  

1/2563 วันท่ี 30 มกราคม 2563  ก าหนดเงื่อนไขพิเศษ 5 ข้อ และคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบัติการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

1. นักเรียนที่อยูใ่นอปุการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซ่ึงมีเง่ือนไข        
และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

ค านิยาม  
นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียน หมายถึงนักเรียนท่ี 

อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเท่านั้น 
2. นักเรียนที่เปน็ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

        ค านิยาม  
  นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนท่ีก าพร้า บิดา และมารดา เป็นผู้ไร้ท่ีพึ่ง 
โดยให้แนบเอกสารที่แสดงว่าเป็นนักเรียนท่ีก าพร้า บิดา และมารดา เป็นผู้ไร้ที่พึ่งจริง 

3. นักเรียนที่เปน็บุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 
พิเศษ 

ค านิยาม 
     นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 

พิเศษ หมายถึง บุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ ท่ีมีเอกสารหลักฐานจากต้นสังกัด หรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ มีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถเช่ือได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จริง 
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4. นักเรียนที่เปน็บุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
      ค านิยาม 
     นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน หมายถึงบุตรของข้าราชการครูและ 

บุคลากรของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในปัจจุบันเท่านั้น 
 

5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษของโรงเรียน  
               ค านิยาม 

5.1  ผู้มีอุปการคุณและท าประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี ้

5.1.1 เป็นผู้จัดสร้างอาคารเรียน ส่ิงปลูกสร้าง แหล่งเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยื่นความจ านงและแนบส าเนาเอกสาร หลักฐาน ในวันท่ีสมัครเท่านั้น 

5.1.2 เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และ/หรือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยยื่นความจ านงและแนบ
ส าเนาเอกสาร หลักฐาน ในวันท่ีสมัครเท่านั้น 

5.2   นักเรียนที่อยู่ในอปุการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังนี ้

5.2.1 เป็นบุตรของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.2.2 เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การจดทะเบียนเป็น

บุตรบุญธรรมของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.2.3 เป็นหลานท่ีสืบสันดาน(สายโลหิต) ของผู้ท าคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมี

เอกสารหลักฐานยืนยันความเป็นผู้สืบสายโลหิตได้ 
 

 3.3 เอกสารหลักฐานการสมัคร 
  ผู้สมัครเงื่อนไขพิเศษทุกประเภท ต้องแนบเอกสารหลักฐานประเภทในเขตพื้นท่ีบริการและ
นอกเขตท่ัวไปตามประเภทท่ีสมัคร  และยื่นความจ านงประเภทเงื่อนไขพิเศษโดยมีผู้ลงนามรับรอง ตาม
แบบฟอร์มและข้อก าหนดของโรงเรียนในวันสมัครเท่านั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง
จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
4.  การใช้คะแนน O-NET   
  โรงเรียนใช้คะแนนการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET โดยน าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖2 ของนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนจากระบบรายงานผลคะแนน O-NET ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยนักเรียนไม่ต้องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียน 
 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษา      
ท่ีนักเรียนมีอยู่ แต่นักเรียนต้องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียนในวันสมัคร โดยแนบมาพร้อมเอกสาร
หลักฐานการรับสมัคร 
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 ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖2 หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน   
O-NET เป็นศูนย์ 

 
5.  จ านวนการรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 

 รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษโดยคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ จ านวน 59 คน 

6.  วัน เวลา การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ 
 รับสมัคร วันท่ี  ๒1 – ๒5 มีนาคม ๒๕๖3                       
  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ   

                                ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
  สอบวัดความรู้   วันท่ี 28 มีนาคม ๒๕๖3  เวลา  ๐๘.๐๐  น.    
    ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว       
   วันท่ี  1 เมษายน ๒๕๖3  
   เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย      
  มอบตัว       วันท่ี  6 เมษายน ๒๕๖3  
   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย       

  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
7. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

1. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด  
2. หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือ ใบรับรองของ

โรงเรียนท่ีก าลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ปพ. ๗) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป  (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
4. ประเภทในเขต  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  หรือหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างอิงได้ ที ่แสดง

คุณสมบัติครบถ้วน  ตามข้อ 4 ข้อย่อย 1) (เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน / ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของบุคคลที่เกี ่ยวข้อง / หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ) ฉบับจริง พร้อมส าเนา
เอกสาร ๑ ฉบับ 

5. ประเภทนอกเขต  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ  
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื ่อสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี ่ยวข้องที ่ไม่ตรงกับหลักฐาน       

การส าเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
7. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องน าเอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไข

พิเศษต่างๆ    ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ พร้อมหนังสือรับรองนักเรียนเง่ือนไขพิเศษตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
  
8. เกณฑ์การคัดเลือก 
 8.1 มีผลคะแนน O-NET รวมกับคะแนนการสอบคัดเลือก 5 รายวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
 8.2 มีเอกสารหลักฐานตามประเภทของเงื่อนไขพิเศษแนบมากับใบสมัครในวันท่ีสมัคร 



-๕- 
 

 

9. การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจะพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก หากพิจารณาคัดเลือก
แล้ว จ านวนนักเรียนเงื่อนไขพิเศษยังไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนด คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเรียก
นักเรียนจากบัญชีสอบคัดเลือกตามประกาศเรียงตามล าดับคะแนน 
 
10. การประกาศผล 

     10.1 การมีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบ 
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สอบ ณ  ป้ายประกาศรายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามรายละเอียดแนบท้าย 
            10.2 การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ 
รายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาท่ีก าหนด    
 
11. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนด  (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่า 
สละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 11.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียนพร้อมลงลายมือช่ือ    
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 11.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   100  บาท 

11.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษาและเส้ือกีฬาสี รวม ๖๕๐ บาท    
  
๑2. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)  และ
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

12.1 รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
12.2 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) 

12.3 การช าระเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 รวม 2,700 บาท  ภาคเรียนท่ี 2 รวม 2,050 บาท 
การช าระเงินจะช าระหลังเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพื่อช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่าน
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 

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


-๖- 
 

 

๑3. การปฐมนิเทศ 
 
 ผู้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563     
เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 
 ท้ังนี้เพื่อให้การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ แนวปฏิบัติการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ   ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศท้ัง 5 ข้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเสมอภาค   
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  9 มีนาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 

(นายสุชีพ  บุญวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


