
 
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  

เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

...................................................................................... 
 

1. หลักการ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม 

เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็น
ธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ
และประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง 
กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมติการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่  8 มกราคม 2564 ก าหนดให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับ
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
ทั้งนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับเงินหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อ 

แลกกับการเข้าเรียน 
 
2. การด าเนินการการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ก าหนดกระบวนการพิจารณารับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบเกณฑ์คุณสมบัติ การรับนักเรียน
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ   
 2.3 ประกาศการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบ 
 2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
 2.5 คณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไข
พิเศษตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
3. แนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
   3.1 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3.1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 หรือเทียบเท่า 

3.1.2 ต้องสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพ้ืนที่บริการ  
และประเภทนอกเขตทั่วไป ตามประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียน 

 3.1.3 เข้าสอบวัดความรู้ และมีผลการสอบไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม ตามประกาศ 
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   3.2 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

3.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖3 หรือเทียบเท่า  

3.2.2 ต้องสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนจาก 
โรงเรียนอ่ืนและจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านการคัดเลือกโควตา ตามประกาศการรับนักเรียนของ
โรงเรียน 

 3.2.3 เข้าสอบวัดความรู้ และมีผลการสอบไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม ตามประกาศ 
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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       3.3 ประเภทของเงื่อนไขพิเศษ  
 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 8 มกราคม 2564 ก าหนดเงื่อนไขพิเศษ 4 ข้อ ตามนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ดังนี้ 

 
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข        

และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
ค านิยาม  
นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน หมายถึงนักเรียนที่ 

อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเท่านั้น 
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

        ค านิยาม  
  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หมายถึง นักเรียนที่ก าพร้า บิดา และมารดา เป็นผู้ไร้ที่พ่ึง 
โดยให้แนบเอกสารที่แสดงว่าเป็นนักเรียนที่ก าพร้า บิดา และมารดา เป็นผู้ไร้ที่พ่ึงจริง 

3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 
พิเศษ 

ค านิยาม 
     นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น 

พิเศษ หมายถึง บุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติ ที่มีเอกสารหลักฐานจากต้นสังกัด หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการ
สงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ มีเอกสารหลักฐานที่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จริง 

4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
      ค านิยาม 
     นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน หมายถึงบุตรของข้าราชการครูและ 

บุคลากรของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในปัจจุบันเท่านั้น 
 

 3.4 เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ผู้สมัครเงื่อนไขพิเศษทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องแนบเอกสารหลักฐานประเภทในเขต
พ้ืนที่บริการและนอกเขตท่ัวไปตามประเภทที่สมัคร และยื่นความจ านงประเภทเงื่อนไขพิเศษโดยมีผู้ลงนาม
รับรอง ตามแบบฟอร์มและข้อก าหนดของโรงเรียนในวันสมัครเท่านั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องแนบเอกสาร
หลักฐานตามคุณสมบัติของแผนการเรียนที่สมัครและยื่นความจ านงประเภทเงื่อนไขพิเศษโดยมีผู้ลงนามรับรอง 
ตามแบบฟอร์มและข้อก าหนดของโรงเรียนในวันสมัครเท่านั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่เป็นความ
จริงจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 4.  จ านวนการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

 รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 27 คน รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 คน โดยคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ   
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5.  วัน เวลา การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 รับสมัคร วันที่  ๒4 – ๒8 เมษายน ๒๕๖4                       
  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

                                ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
  สอบวัดความรู้   วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  เวลา  ๐๘.๐๐  น.    
    ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว       
   วันที่  5 พฤษภาคม 2564    
   เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
  มอบตัว       วันที่  8 พฤษภาคม 2564    
   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย       

  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 รับสมัคร วันที่  ๒4 – ๒8 เมษายน ๒๕๖4                       
  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

                                ณ  หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
  สอบวัดความรู้   วันที่ 2 พฤษภาคม 2564  เวลา  ๐๘.๐๐  น.    
    ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
  ประกาศผลและรายงานตัว       
   วันที่  6 พฤษภาคม 2564    
   เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      
  มอบตัว       วันที่  9 พฤษภาคม 2564    
   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย       

  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
6. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

1. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด  
2. หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือ ใบรับรองของ

โรงเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ (ปพ. ๗) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป  (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
4. ประเภทในเขต  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  หรือหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างอิงได้ ที่แสดง

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

5. ประเภทนอกเขต  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ถ่ายส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ  
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6. หลักฐานการเปลี ่ยนชื ่อ - ชื ่อสกุล ของผู ้สมัครหรือผู ้เกี ่ยวข้องที ่ไม่ตรงกับหลักฐาน       
การส าเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 

7. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องน าเอกสาร/หลักฐานที่แสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไข
พิเศษต่างๆ ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ พร้อมหนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
1. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด  
2. หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ. ๑:บ) หรือ ใบรับรองของ

โรงเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ. ๗) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
3. หลักฐานการเปลี ่ยนชื ่อ - ชื ่อสกุล ของผู ้สมัครหรือผู ้เกี ่ยวข้องที ่ไม่ตรงกับหลักฐาน       

การส าเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
4. ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องน าเอกสาร/หลักฐานที่แสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไข

พิเศษต่างๆ ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ พร้อมหนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตาม
แบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
 
7. เกณฑ์การคัดเลือก 
 7.1 มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
 7.2 มีเอกสารหลักฐานตามประเภทของเงื่อนไขพิเศษแนบมากับใบสมัครในวันที่สมัคร 
 
8. การพิจารณาคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจะพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก หากพิจารณาคัดเลือก
แล้ว จ านวนนักเรียนเงื่อนไขพิเศษยังไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนด คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนจะเรียก
นักเรียนจากบัญชีสอบคัดเลือกตามประกาศเรียงตามล าดับคะแนน 
 
9. การประกาศผล 

     9.1 การมีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้  ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบ
สมัครและหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ  ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ณ  ป้ายประกาศรายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามรายละเอียดแนบท้าย 
            9.2 การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ 
รายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาที่ก าหนด    
 
10. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด  (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่า 
สละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 10.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียนพร้อมลงลายมือชื่อ    
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 10.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   200  บาท 

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
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10.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษาและเสื้อกีฬาสี รวม ๖๕๐ บาท    
 ๑1. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาที่ก าหนด  (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)  และ
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

11.1 รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
11.2 น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน ใบมอบตัว  พร้อม

กรอกรายละเอียด  
11.3 หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
11.4 ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
11.5 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา  

มารดา)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
11.6 รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

 
12. การช าระเงินบ ารุงการศึกษา  

รอการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาปีการศึกษา 2564 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบและมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือช าระเงินบ ารุง
การศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย 
 
๑3. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่โรงเรียนก าหนด 
 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ แนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศทั้ง 4 ข้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
เป็นธรรม และเสมอภาค   
 
    ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 
 
 

(นายสุชีพ  บุญวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 


