ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖2
......................................................................................
๑. หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้
๒. นโยบาย
๒.๑ ส่งเสริมให้มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๓ ส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นต่ า ง ๆ ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและได้ รั บ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
~๑~

๒.๕ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และโรงเรียนอยุธ ยาวิ ทยาลัย ดาเนินการรั บ
นักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๖ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๒.๗ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพ
๒.๘ ส่ งเสริม ให้ มีการประชาสั มพั นธ์ การรับ นัก เรีย นอย่า งหลากหลาย และเชิญ ชวนเด็ ก
ผู้ปกครองสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรีย น เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของ
โรงเรียน
๓. นิยามศัพท์
๓.๑ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาการศึ ก ษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓.๒ คณะกรรมการรั บนั ก เรี ยน หมายถึ ง บุ คคลที่ ค ณะกรรมการศึ กษาธิก ารจั ง หวั ดหรื อ
สถานศึกษา มอบหมายให้ทาหน้าที่ ให้คาปรึกษา ดาเนินการรับนักเรียน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการ
รับนักเรียนมาวางแผนสู่การปฏิบัติ กาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน การรับนักเรียน
เงื่อนไขพิเศษ การรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ การประชาสัมพันธ์และวินิจฉัยแก้ไ ขปัญหาในการ
ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้
๓.๒.๑ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ ทาหน้าที่ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
จังหวัด
๓.๒.๒ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการรับ
นักเรียนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินการรับรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน
๓.๒.๓ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน หมายถึง คณะกรรมการรับนักเรียนที่
โรงเรียนมอบหมายให้ทาหน้าที่ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
๓.๓ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
กว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ตามแผนการรับนักเรียนย้อนหลัง ๒ ปี ต่อเนื่องตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๕ โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
๓.๖ เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๗ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ ในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียน อย่างน้อย ๒ ปี ก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
๓.๘ นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการ

~๒~

๔. วิธีการ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กาหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียน และดาเนินการให้โรงเรียน รับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๔.๑ โรงเรียนแจ้งจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนจะประกาศรับ ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียนในวัน ศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
๔.3 โรงเรียนกาหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจานวนนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ และ
นอกเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ได้เสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๔.4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่ง ขันสูง ทาให้มีจานวนผู้สมัครเกิน
กว่าจานวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จานวนมาก จึงมีความจาเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผล
คะแนน O-NET โดยเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัยกาหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
๑) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการจัดการศึกษา โดยกาหนดร้อยละของการคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑)
คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนนรวม
จาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ และ (๒) คะแนน
O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนคู่พัฒนา และโรงเรียนเครือข่าย รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้
๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ รวม
กับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
รับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ ๖๐ โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก
(๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนน
รวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน
O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติโดย
คณะกรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนไม่เกิน ร้อยละ ๕ ของแผนการรับนักเรียน โดย
ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับ
นักเรียน
~๓~

ประเภทความสามารถพิเศษที่คัดเลือก
๑. ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ และ ทัศนศิลป์
๒. ด้านกีฬา ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง และ ตะกร้อ
๔) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจาเป็น
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียน ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
(๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
(๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับ
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
(๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
(๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข
พิเศษ รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียนโดยประกาศหลักเกณฑ์
ก่อนการพิจารณา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ
๕. การใช้คะแนน O-NET
๕.๑ โรงเรี ยนน าผลคะแนน O-NET ปี การศึ กษา ๒๕๖๑ ของนั กเรี ยนที่ มี ความประสงค์
จะสมัครเข้าเรียนจากระบบรายงานผลคะแนน O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยนักเรียน
ไม่ต้องนาผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรียน
๕.๒ ในกรณีที่นั กเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ ในปีการศึกษาที่
นัก เรีย นมีอ ยู่ แต่ นัก เรีย นต้ องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรี ยนในวั นสมั คร โดยแนบมาพร้ อมเอกสาร
หลักฐานการรับสมัคร
๕.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์
๖. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๓ ห้อง ห้องละ ๔๕ คน
๗. วัน เวลา และจานวนการรับนักเรียน
๗.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่ จัดห้องเรียนพิ เศษ เขตพื้ นที่ บริ การของแต่ ละโรงเรียน และสั ดส่ วนการรั บนั กเรีย นของแต่ ล ะ
โรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

~๔~

๗.๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียน ตาม
วันและเวลาที่กาหนดตรงกันทั่วประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
กาหนดวันเวลาการรับนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๕๘๕ คน จาแนก
ตามประเภทการรับได้ดังนี้
๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๑๘๗ คน
รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๒) นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) รับนักเรียนชายและหญิง โดยใช้การสอบ
คัดเลือกและคะแนน O-NET รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๒๘๑ คน
รับสมัคร วันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
มอบตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๒๙ คน โดยวิธีการคัดเลือก
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โดยวิธีการทดสอบทักษะความสามารถ และแฟ้มสะสมงาน(ถ้ามี)
~๕~

ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบวัดความรู้ (ใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดชั้นเรียน)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนชายและหญิง จานวน 88 คน
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
รับสมัคร วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบวัดความรู้
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(หากไม่มารายตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๘. การกาหนดเขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วยตาบลทุกตาบล ในอาเภอพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
พื้นที่บริการ ดังนี้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยต้องอาศัยอยู่กับ
บิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย ๒ ปี
ก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการตั้งแต่เกิด กรณีนักเรียนมี
ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง ก็ให้สิทธิ์
เสมอกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน
๙. การกาหนดรายละเอียดการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กาหนดรายละเอียดการรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ จานวน ๒ ด้าน รวม ๒๙ คน ดังนี้
~๖~

๙.๑ ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
๑) ดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า ขับร้อง อ่านทานองเสนาะ)
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๕ คน
๒) ดุริยางค์ (ตี และ เป่า) รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๕ คน
๓) นาฏศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๓ คน
๔) ทัศนศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๒ คน
๙.๒ ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
๑) ฟุตซอล รับนักเรียนชาย จานวน ๕ คน
๒) วอลเล่ย์บอล รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๔ คน
๓) เปตอง รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๓ คน
๔) ตะกร้อ รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๒ คน
๑๐. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๐.๑ ผู้สมัครทุกประเภทต้องสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า
๑๐.๒ ผู้สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อ ๘
มีหลักฐานยืนยันคุณสมบัติฉบับจริง และฉบับสาเนา พร้อมลงนามรับรองสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
๑๐.๓ ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีความสามารถพิเศษ
ดีเด่นด้านศิลปะ และกี ฬา ตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ ๙ โดยนาเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกในวันคัดเลือก
๑๐.๔ ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ (ตามรายละเอียด
ที่ประกาศ ในข้อ ๔ ข้อย่อย ๔)
๑๐.๕ ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพเหมาะสมและมี ความ
พร้อมที่จะเป็นนักเรียนของโรงเรียน
๑๑. ใบสมัคร
๑๑.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ http://www.ayw.ac.th
๑๑.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๒
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
๑๒. การสมัคร
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่ง กายเครื่อ งแบบนัก เรีย น) ณ โรงเรีย นอยุธ ยาวิท ยาลัย
ตามวัน / เวลา ที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
กรณีสมัค รชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเ ศษ ต้อ งมาสมัค รในวัน ที่ 23-24
มีนาคม 2562 เท่านั้น
๑๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด
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๒. หลัก ฐานที ่แ สดงว่า ส าเร็จ การศึก ษาชั ้น ประถมศึก ษาปีที ่ ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือ
ใบรับรองของโรงเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๗) ฉบับจริง พร้อ มสาเนาเอกสาร
๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
๔. ทะเบียนบ้ านของผู้ สมั คร(ฉบับจริ ง) หรือหลั กฐานอื่นๆ ที่ อ้างอิ งได้ ที่ แสดงคุณสมบั ติ
ครบถ้วน ตามข้อ ๘ (เช่น สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เป็น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย สาเนาทะเบียนบ้าน
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๕. หลั กฐานการเปลี่ ยนชื่ อ - ชื่ อสกุ ล ของผู้ สมั ครหรื อผู้ เกี่ ยวข้ องที่ ไม่ ตรงกั บหลั กฐาน
การสาเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๖. ผู้สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา นาหลักฐานเอกสารผลงานการแข่งขัน / รางวัลหรือ
เกียรติบัตรที่ได้รับระดับจังหวัด / ระดับประเทศ หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา ฉบับจริง
๗. หลักฐาน / เอกสารที่แสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่ระบุ ฉบับจริง
พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๑๔. การประกาศผล
๑๔.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบ
สมัครและหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์ เข้ าสอบคั ดเลื อก ณ ป้ายประกาศรายชื่อของโรงเรี ยนอยุธยาวิ ทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตาม
รายละเอียดแนบท้าย
๑๔.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศ
รายชื่ อของโรงเรี ยนอยุ ธยาวิ ทยาลั ย และ http://www.ayw.ac.th ตามวั นและเวลาที่ ก าหนดในข้ อ ๗ และ
รายละเอียดแนบท้าย
๑๕. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดในข้อ ๗ (หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะ
ถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ นาบัตรประจ าตั วผู้ สมัครมายื่ นต่ อเจ้ าหน้าที่รั บรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมื อชื่ อ
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
๑๕.๒ ชาระเงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จานวน ๒๐๐ บาท
๑๕.๓ ชาระเงินค่าชุดพลศึกษา จานวน
๖๕๐ บาท
๑) กางเกง
๒๓๐ บาท
๒) เสื้อพลศึกษา
๒๒๐ บาท
๓) เสื้อกีฬาสี
๒๐๐ บาท
๑๖. การมอบตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดในข้อ ๗ (หากพ้ นกาหนดดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑๖.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้
๑๖.๒ นาเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน
๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด
๒) หลักฐานการสาเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
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๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
๔) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว)
๑๖.๓ ชาระเงิ น ๔๕๐ บาท ค่าคู่มื อนั กเรียน กิ จกรรมพัฒนาอั ตลักษณ์ชาติเสือ ท าบัตรประจาตั ว
นักเรียน ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี
๑๗. การปฐมนิเทศ
ผู้มีสิ ทธิ์เข้า ศึกษาทุก คนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดที่โรงเรียนกาหนด
และประกาศให้ทราบ
ช่วงเวลาการรับนักเรียน ๒3 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน ๒๕๖2 (นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการ
รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ และวันสิ้นสุด วันมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ตามปฏิทิน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2)
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่ องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้เสนอคณะกรรมการการรับ
นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นอยุ ธ ยาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและมีอานาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายวรากร รื่นกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
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