
 
 

 

 
 
 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
      แนวปฏบิตัิ หลกัเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๓  

        เข้าศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๔ (โควตา)  
ปกีารศึกษา ๒๕๖5 

...................................................................................... 
 
1. หลักการ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อีกท้ังเป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง คณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให้การรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จากนักเรียน
ท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นธรรม ได้แก่ ๑. ผลการเรียนเฉล่ียตามกลุ่ม
การเรียนท่ีโรงเรียนก าหนดโดยโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไม่ต่ ากว่าเกรดเฉล่ีย ๒.๐๐  ๒.นักเรียนท่ีอุทิศ
ตนด้านศิลปะและกีฬาเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 
๒. วิธีการ 
 ๒.๑ นักเรียนดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ยื่นขอโควตาเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และผลการเรียน
เฉล่ีย ๕ ภาคเรียนของนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 256๕ 

๒.๒ นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ (โควตา) ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในเรื่องจ านวนนักเรียนท่ีรับเข้าเรียนตามแผนการเรียน เกณฑ์การ
คัดเลือกและเกรดเฉล่ียรวม เกรดเฉล่ียรายวิชา แต่ละแผนการเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

๒.๓ นักเรียนขอรับใบสมัครกับครูท่ีปรึกษา และกรอกใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด แล้วเลือกแผนการ
เรียนท่ีต้องการ ล าดับท่ี ๑ และ ล าดับท่ี ๒ โดยปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และ 
กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล ผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้เรียบร้อย และยื่นเอกสารดังกล่าวท่ีครูท่ี
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565  ครูท่ีปรึกษาน า ส่งคืนนักเรียนวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีโดม ๓ เวลา 08.๐๐ น. 

๒.๔ ส่งใบสมัคร และลงลายมือช่ือกับคณะกรรมการรับสมัครแยกตามแผนการเรียนในวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. ณ โดม ๓ (กรณีท่ีนักเรียนไม่มั่นใจในการเลือกแผนการเรียน
หลัก ควรเลือกแผนการเรียนส ารองไว้ด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนส ารอง กรณี
นกัเรียนไม่สามารถมาในวันเวลาท่ีก าหนดสามารถให้ผู้ปกครองนักเรียน หรือครูท่ีปรึกษามาส่งใบสมัครและลง
ลายมือช่ือแทนนักเรียนได้ หากนักเรียนไม่ส่งใบสมัครโควตาถือว่าสละสิทธิ์) 
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๒.๕ นักเรียนท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยต้องมีผลการเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
3. จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีรับท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัยท่ีผ่านการคัดเลือกจ 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 
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน 32 คน 
6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน     จ านวน ๓2 คน 
7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเกาหลี       จ านวน ๓2 คน 
8. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก     จ านวน ๓2 คน 
9. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนติิศาสตร์-รัฐศาสตร์)  จ านวน 32 คน 
10. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา    จ านวน 64 คน 
11. แผนการเรียนพลศึกษา      จ านวน ๓2 คน 

 
๔. เกณฑ์การคัดเลือก 
 การรับนักเรียนแต่ละแผนการเรียนนักเรียนต้องพิจารณาผลการเรียนเฉล่ีย และผลการเรียนรายวิชา
ประกอบการตัดสินใจเลือกกลุ่มการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
แผนการเรียนได้ 
 ๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.50  วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.50 วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 ๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.50  วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า ๒.50  วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐   
 ๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (เน้นอังกฤษ) 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ
(พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
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  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ
(พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเกาหลี       
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 8. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 9. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนติิศาสตร์ รัฐศาสตร์)  
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.75 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  วิชาภาษาไทย     
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 10. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา  
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๒) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ า
กว่า ๒.๐๐ 

11. แผนการเรียนพลศึกษา 
  ๑) ผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.00 
หมายเหตุ 
 ๑. ผลการเรียนทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียนต้องไม่ถูกตัดสินผล “0” “ร” “มส” และ “มผ” ยกเว้นกรณี
ได้รับผลการเรียน “ร” เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็นจากการขาดสอบปลายภาคให้แนบหลักฐานรับรอง
มาประกอบด้วย 
 ๒. นักเรียนท่ีอุทิศตนเพื่อโรงเรียนสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องและมีผลงาน ด้านดนตรี การแสดง และกีฬา
ให้อยู่ในสัดส่วนโควตา  
 ๓. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากเกณฑ์คุณสมบัติก่อนกรณีนักเรียนท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติให้อยู่ ใน
ดุลพินิจ และมติของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัครของผู้สมัคร) 
 ๕.3 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับใบสมัคร พร้อมส าเนาเอกสาร 
๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
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๖. การคัดเลือก 
 คัดเลือกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนระหว่างวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565 ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติท่ีก าหนด โดยถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นท่ียุติ 
 
๗. การประกาศผล 
 ประกาศผลนักเรียนท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ของโรงเรียนใน    
วันท่ี 15 มีนาคม 2565 (ออนไลน์) 
 
๘. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องรายงานตัว (ออนไลน์) วันท่ี 15 - 19 มีนาคม 2565  (หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  
 
๙. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว วันท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 0๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น.  ณ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 9.1 รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 

9.2 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) 

9.3  ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 200  บาท 
 
10. การช าระเงินบ ารุงการศึกษา แบ่งออกเป็น 

10.1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ /อังกฤษ-ญี่ปุ่น / อังกฤษ-ฝรั่งเศส / อังกฤษ-เกาหลี / 
คอมกราฟิก / ไทย-สังคม / พลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  2,350 บาท  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 1,700 บาท   
 10.2 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  2,550 บาท  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 1,900 
บาท     
           โดยโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพื่อช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยหลังจาก         
เปิดภาคเรียน 

๑1. การปฐมนเิทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 


