
 

 

       
 
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

……………………………………………… 
  
๑. หลักการ  
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล  สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม           
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ           
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง กฎกระทรวงว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการงานรับนักเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้  
  1) การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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2) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล 

3) การบริหารจัดการบังเกิดประสิทธิภาพ มีกระบวนการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
ให้เด็กทุกคนได้รับเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิด   
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ระบบเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 
       
๒.  บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  การด าเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ             
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 
 
  ๒.1  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๒.1.๑ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน 
และวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
         ๒.1.๒ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ การรับนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.2  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
            ๒.2.๑ กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพ่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
            ๒.2.๒ ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            ๒.2.๓ ก าหนดมาตรการป้องกัน ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค 
         ๒.2.๔ ป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในของโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ  
  ๒.3  บทบาทของโรงเรียน 
         ๒.3.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  ๒.3.๒ จัดท าแผนการรับนักเรียน  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน  สัดส่วนการรับนักเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการต่อนอกเขตพ้ืนที่บริการ รวมถึงความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ  วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน จ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ  
           ๒.3.๓  จัดท าประกาศและด าเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน   ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  
๒๕๖๔   และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 
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                            ๒.3.๔  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 
       ๒.3.๕  ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือด าเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม 
       ๒.3.๖ ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  โรงเรียนเอกชน   
ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
       ๒.3.๗  ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง 
       ๒.3.๘  จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้วโรงเรียน Open house online 2021 
เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
       ๒.3.๙  ส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
       ๒.3.๑๐ ด าเนินการใดๆ เพ่ือการรับนักเรียนที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  เป็นธรรม และ
เสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๓.  แนวปฏิบัติ 
     ๓.๑  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  
          รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

๓.2  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  
       รับนักเรียนทีจ่บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มสีิทธิ์เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาเดิม

ตามศักยภาพของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน  
จะรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้ตามสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือก ตามประกาศการรับสมัครนักเรียน
ของโรงเรียน  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

๓.3  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
       โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียน      
ที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษให้สาธารณชนทราบ 
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  ๓.4  การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
    คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564  ก าหนดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศ 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ดังนี้ 

(๑)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

(๒)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
(๓)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ 

ดูแลเป็นพิเศษ 
(๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 

 
   คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 1๐ ของแผนการรับนักเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการ
พิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ให้สาธารณชนทราบ 
 
  ๓.5  ช่วงเวลาการรับนักเรียน 

       19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 
 
  ๓.6  การขึ้นบัญชีส ารอง 
         บัญชีส ารองผู้สอบแข่งขันได้ทุกประเภท ขึ้นบัญชีส ารอง ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 
๔.  จ านวนนักเรียน   
   ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รบันักเรียน 1 ห้อง ห้องละ 36 คน 
- ห้องเรียนพิเศษ English Program รับนักเรียน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน รวม 60 คน 
- ห้องเรียนปกติ รับนักเรียน 13 ห้อง ห้องละ 44 คน รวม 572 คน   
4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

รับนักเรียน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน 
- ห้องเรียนปกติ รับนักเรียน 17 ห้อง ห้องละ 40 คน โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (โควตา) จ านวน 544 คน และ รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นและ
จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านการคัดเลือกโควตา จ านวน 136 คน  รวม 680 คน  
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๕. วันและเวลาการรับนักเรียน  
 5.1  ห้องเรียนปกติ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑        

1) สอบคัดเลือก   
        รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

          ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
            สอบคัดเลือก  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

            เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
             ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
             มอบตัว        วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

๒) ความสามารถพิเศษ     
          รับสมัคร    วันที่  ๒๔ – ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
            ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย              
             สอบคัดเลือก วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัย 
             ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔    
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
             มอบตัว        วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
            ๓)  เงื่อนไขพิเศษ     
           รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔     
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

          ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย         
          สอบคัดเลือก  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

            เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
             ประกาศผลและรายงานตัว วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
             มอบตัว        วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
      
   4)  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้  
             ยื่นความจ านง วันที่  ๘ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   
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           ณ โรงเรียนที่สอบ หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      มัธยมศึกษา เขต 3 หรือ ผ่านระบบออนไลน์ตามช่องทางที่ส านักงาน
      เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนด 
                                             ประกาศผล  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔      
            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   

ณ โรงเรียนที่สอบ หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
หรือผ่านระบบออนไลน์ตามช่องทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนด 

                       รายงานตัวและมอบตัว วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนทีไ่ด้รับสิทธิ์เข้าศึกษา 
      ตามประกาศผลการจัดหาที่เรียน  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
   ๑)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม (โควตา) 
                                               การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัว  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
     มอบตัว        วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
             เวลา  ๐๙.๐๐-๑1.0๐  น.  
       ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
   ๒)  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม         
     รับสมัคร     วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
            ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
         สอบคัดเลือก  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
            มอบตัว        วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

             เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
   ๓)  นักเรียนความสามารถพิเศษ  
     รับสมัคร     วันที่  ๒๔ – ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
            ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    
     สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔     

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔     

            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
          มอบตัว        วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
             เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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            ๔)  เงื่อนไขพิเศษ   
     รับสมัคร     วันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔     
            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
            ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
         สอบคัดเลือก  วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
         มอบตัว        วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
             เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
   5)  นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้  
             ยื่นความจ านง วันที่  ๘ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   
           ณ โรงเรียนที่สอบ หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
      พระนครศรีอยุธยา หรือ ผ่านระบบออนไลน์ตามช่องทางที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนด 

ประกาศผล  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔      
            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.   

ณ โรงเรียนที่สอบ หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 พระนครศรีอยุธยา หรือ ผ่านระบบออนไลน์ตามช่องทางที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนด 

                        รายงานตัวและมอบตัว วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
           เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  น.  ณ โรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษา 
      ตามประกาศผลการจัดหาที่เรียน  
 
  5.2  ห้องเรียนพิเศษ     
  ๑) ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ 
English Program (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

     รับสมัคร    วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔  
               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
           ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
         สอบข้อเขียน วันที่ 3 เมษายน 2564  
 สอบสัมภาษณ์    วันที่ 4 เมษายน 2564   
 ประกาศผล  วันที่ 6 เมษายน 2564 
 รายงานตัว   วันที่ 7 เมษายน 2564 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
        



~ ๘ ~ 

 

 

 มอบตัว       วันที่ 9 เมษายน 2564 
              เวลา  ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
  2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
 รับสมัคร   วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔  
               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
        ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
 สอบข้อเขียน     วันที่ 3 เมษายน 2564  
 ประกาศผล  วันที่ 6 เมษายน 2564 
 รายงานตัว   วันที่ 7 เมษายน 2564 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
       มอบตัว       วันที่ 9 เมษายน 2564 
              เวลา ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
  3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
 รับสมัคร    วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔  
               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
           ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 สอบ         วันที่ 4 เมษายน 2564   
  ประกาศผล  วันที่ 7 เมษายน 2564 
 รายงานตัว   วันที่ 8 เมษายน 2564 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
       มอบตัว     วันที่ 10 เมษายน 2564 
              เวลา ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
 ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พิจารณาและมีอ านาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว  

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4 
  
 
        

 (นายสุชีพ  บุญวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
 


