
 
 

 

 
 
 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
      แนวปฏิบตัิ หลักเกณฑ ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓  

        เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ (โควตา)  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

...................................................................................... 
 
1. หลักการ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อีกท้ังเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากนักเรียน
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ได้แก่ ๑. ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มการเรียนที่
โรงเรียนก าหนดโดยโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่าเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ ๒.นักเรียนที่อุทิศตนด้านศิลปะและ
กีฬาเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 
๒. วิธีการ 
 ๒.๑ นักเรียนดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และผลการเรียน
เฉลี่ย ๕ ภาคเรียนของนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

๒.๒ นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๔ (โควตา) ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในเรื่องจ านวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนตามแผนการเรียน เกณฑ์การ
คัดเลือกและเกรดเฉลี่ยรวม เกรดเฉลี่ยรายวิชา แต่ละแผนการเรียนเพ่ือให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

๒.๓ นักเรียนขอรับใบสมัครกับครูที่ปรึกษา เขียนใบสมัคร และกรอกใบสมัครตามแบบที่ก าหนดพร้อม
แนบหลักฐานคุณสมบัติประกอบตามที่กลุ่มการเรียนต่าง ๆ ก าหนด นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนที่
ต้องการ ล าดับที่ ๑ และ ล าดับที่ ๒ โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และ กรอก
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล ผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้เรียบร้อย และยื่นเอกสารดังกล่าวที่ครูที่ปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ครูที่ปรึกษาน า ส่งคืนนักเรียนวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่โดม ๓ เวลา 08.๐๐ น. 

๒.๔ ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบ และลงลายมือชื่อกับคณะกรรมการรับสมัครแยกตามแผนการเรียน
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. ณ โดม ๓ (กรณีที่นักเรียนไม่มั่นใจในการเลือก
แผนการเรียนหลัก ควรเลือกแผนการเรียนส ารองไว้ด้วยเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียน
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ส ารอง กรณีนักเรียนไม่สามารถมาในวันเวลาที่ก าหนดสามารถให้ผู้ปกครองนักเรียน หรือครูที่ปรึกษามาส่งใบ
สมัครและลงลายมือชื่อแทนนักเรียนได ้หากนักเรียนไม่ส่งใบสมัครโควตาถือว่าสละสิทธิ์) 

๒.๕ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยต้องมีผลการเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
3. จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน 544 คน เข้าเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์)  จ านวน ๓2 คน 
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จ านวน 192 คน 
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (เน้นอังกฤษ)   จ านวน 32 คน 
4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์    จ านวน 32 คน 
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน 32 คน 
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน     จ านวน ๓2 คน 
๖. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเกาหลี       จ านวน ๓2 คน 
7. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก     จ านวน ๓2 คน 
8. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)  จ านวน 32 คน 
9 .แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา    จ านวน 64 คน 
10. แผนการเรียนพลศึกษา      จ านวน ๓2 คน 

 
๔. เกณฑ์การคัดเลือก 
 การรับนักเรียนแต่ละแผนการเรียนนักเรียนต้องพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนรายวิชา
ประกอบการตัดสินใจเลือกกลุ่มการเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
แผนการเรียนได ้
 ๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.50  วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.50 วิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน)  
 ๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  วิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  (ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน)  
 ๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ
(พ้ืนฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ไม่รวมผลการเรียนวิชาภาษาจีน) 
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๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ (ไม่รวม
ผลการเรียนวิชาภาษาจีน) 
 ๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๖. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเกาหลี       
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 7. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 8. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์)  
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.75 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 9. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนวิชาภาษาไทยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ 

10. แผนการเรียนพลศึกษา 
  ๑) ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.00 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลการเรียนทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนต้องไม่ถูกตัดสินผล “0” “ร” “มส” และ “มผ” ยกเว้นกรณี
ได้รับผลการเรียน “ร” เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็นจากการขาดสอบปลายภาคให้แนบหลักฐานรับรอง
มาประกอบด้วย 
 ๒. นักเรียนที่อุทิศตนเพื่อโรงเรียนสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องและมีผลงาน ด้านดนตรี การแสดง และกีฬา
ให้อยู่ในสัดส่วนโควตา  
 ๓. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากเกณฑ์คุณสมบัติก่อนกรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้อยู่ใน
ดุลพินิจ และมติของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๒ หลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนและแสดงผลการเรียนตาม
เกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่มการเรียนต่าง ๆ พร้อมส าเนาเอกสาร 
 ๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัครของผู้สมัคร) 
 ๕.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐานที่แสดงผลการเรียน 
หรือใบรับรองพร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๕.๕ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนที่สมัครเรียน 
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 ๕.๖ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(กรณนีักเรียนอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง บันทึกข้อความจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้) 
 
๖. การคัดเลือก 
 คัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2564 ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติที่ก าหนด โดยถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ 
 
๗. การประกาศผล 
 ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนใน    
วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ป้ายประกาศของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
๘. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องมารายงานตัว วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 0๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. 
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๘.๑ น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือใบรับรองผลการเรียนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของ
โรงเรียนพร้อมลงลายมือชื่อรายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๘.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ านวน 1๐๐ บาท 
 ๘.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษาและเสื้อกีฬาสี รวม ๖๕๐ บาท    
 
๙. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 0๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น.  
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๙.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๙.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๔) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว) 
 ๙.๓  การช าระเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 รวม 2,800 บาท ภาคเรียนที่ 2 รวม 2,150 บาท  
การช าระเงินจะช าระหลังเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่าน
ธนาคารกรุงไทย 
 
๑๐. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 


