ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖2
......................................................................................
๑. หลักการ
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ กษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ม ตามศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ พระราชบัญญั ติ การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ทุก ฉบั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรู ปการศึกษาในภูมิ ภาคของกระทรวงศึกษาธิ การ กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน เรื่ อง กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึ กษาของเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายและแนวปฏิบั ติการรับนักเรียน สังกั ด
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.วิธีการ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
กาหนดแผนการรับนักเรียน โรงเรียนกาหนดแผนการรับนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ ๘๕ ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียน
ทั่วไปร้อยละ ๑๕ ของแผนการรับนักเรียน
๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม ร้อยละ ๘๕ โดยโรงเรียนกาหนด
เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
๒) การรับนักเรียนทั่วไป
รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วยแต่ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ ของแผนการรับนักเรียน
ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นักเรียน ให้นาสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจานวนที่ประกาศรับ
๓) กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ
๗๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๓๐ โดยคานวณคะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็น ร้อยละ ๓๐
๔) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่รับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๕) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
คณะกรรมการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลาดับสุดท้าย
(๒) นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
(๓) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
(๔) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
(๕) นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียน
คู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
(๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
~๒~

(๗) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
๖) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียนในวัน ศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
๔. การใช้คะแนน O-NET
๔.๑ โรงเรียนนาผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้า
เรียนจากระบบรายงานผลคะแนน O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยนักเรียนไม่ต้องนาผล
คะแนน O-NET มาให้โรงเรียน
๔.๒ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่
นัก เรีย นมีอ ยู่ แต่ นัก เรีย นต้ องน าผลคะแนน O-NET มาให้โรงเรี ยนในวั นสมั คร โดยแนบมาพร้ อมเอกสาร
หลักฐานการรับสมัคร
๔.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน
O-NET เป็นศูนย์
๕. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑๕ ห้อง ห้องละ ๔๕ คน
๖. วัน เวลา และจานวนการรับนักเรียนแต่ละประเภท
จาแนกตามประเภทการรับได้ดังนี้
๖.๑) นักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเดิม จานวน 5๓๔ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ โดม ๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ประกาศผล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๖.๒) นักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ที่ใช้การ
สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET จานวน 9๔ คน
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๖.๓) นักเรียนชายและหญิง ที่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน 4๗ คน
รับสมัคร
วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
~๓~

สอบวัดความรู้ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๗. การกาหนดรายละเอียดการรับนักเรียน
กาหนดรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กาหนดรายละเอียด
การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมเข้าเรียนโดยใช้การสอบคัดเลือกและ
คะแนน O-NET ตามแผนการเรียนต่างๆ จานวน 9๔ คน ดังนี้
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) จานวน
๗ คน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จานวน
36 คน
๒. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
จานวน
๑2 คน
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
จานวน
๗ คน
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
จานวน
๗ คน
๕. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
จานวน
๗ คน
๖. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) จานวน
6 คน
แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
จานวน
๑2 คน
๘. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๘.๑ ผู้ สมั ครทุ กประเภทต้ องส าเร็ จการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ ๓ หรื อก าลังศึ กษาอยู่ ในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘.๒ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
๘.๓ ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ตามแผนการเรียนต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) / แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๗๕ ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - จีน / ภาษาอังกฤษ –
ญี่ปุ่น มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๕๐ วิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๓) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๕๐
๔) แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) / แผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา มี ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๐๐ ผลการเรียนเฉลี่ ยวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่ า
๒.๕๐ วิชาสังคมศึกษา ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๘.๔ ผู้สมั ครประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้ องมี คุณสมบัติ เกี่ยวกั บเงื่ อนไขพิ เศษ (ตามรายละเอี ยด
ประกาศในข้อ ๓ ข้อย่อย ๕)
๘.๕ ผู้สมัครทุกประเภทในข้อ ๘.๓ และ ๘.๔ ต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน
และผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาที่กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามแผนการเรียน
~๔~

๘.๖ ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะ
เป็นนักเรียนของโรงเรียน
๙. ใบสมัคร
๙.๑ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ http://www.ayw.ac.th
๙.๒ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและเอกสารระเบียบการรับสมัครได้ที่สานักงานฝ่ายวิชาการ อาคาร
๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
๑๐. การสมัคร
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่ง กายเครื่อ งแบบนัก เรีย น) ณ โรงเรีย นอยุธ ยาวิท ยาลัย
ตามวัน / เวลา ที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
๑๑. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมั คร
๑๑.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด
๑๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑:บ) หรือ ใบรับรองของ
โรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๗) โดยหลักฐานต้องแสดงผลการเรียน ๕
ภาคเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดแต่ละแผนการเรียนที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๑๑.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
๑๑.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างอิงได้ ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร
๑ ฉบับ
๑๑.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐาน การ
สาเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๑๑.๖ หลักฐาน / เอกสารที่แสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่ระบุ
ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๑๒. การประกาศผล
๑๒.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบ
ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อ
ผู้มี สิ ทธิ์ เข้ าสอบคั ดเลือก ณ ป้ ายประกาศรายชื่ อของโรงเรี ยนอยุ ธยาวิ ทยาลั ย และ http://www.ayw.ac.th
ตามรายละเอียดแนบท้าย
๑๒.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้าย
ประกาศรายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาที่กาหนดในข้อ ๖ และ
รายละเอียดแนบท้าย
๑๓. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดในข้อ ๖ (หากพ้นกาหนดดังกล่าว จะ
ถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑๓.๑ นาบัตรประจาตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อ
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
๑๓.๒ ชาระเงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จานวน ๒๐๐ บาท
~๕~

๑๓.๓ ชาระเงินค่าชุดพลศึกษา จานวน
๑) กางเกง
๒) เสื้อพลศึกษา
๓) เสื้อกีฬาสี

๖๕๐
๒๓๐
๒๒๐
๒๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔. การมอบตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดในข้อ ๕ (หากพ้ นกาหนดดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑๔.๑ รับเอกสารการมอบตัวตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้
๑๔.๒ นาเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน
๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด
๒) ต้นฉบับหลักฐานการสาเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๔) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว)
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๑๔.๓ ชาระเงิน ๔๕๐ บาท ค่าคู่มือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ ทาบัตรประจาตัว
นักเรียน ถ่ายรูป และเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอด ๓ ปี
๑๕. การปฐมนิเทศ
ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า ศึก ษาทุก คนจะต้อ งเข้า รับ การปฐมนิเ ทศตามรายละเอีย ดที่โ รงเรีย นกาหนด และ
ประกาศให้ทราบ
ช่วงเวลาการรับนักเรียน ๒3 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน ๒๕๖2 (นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับ
สมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ และวันสิน้ สุด วันมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ตามปฏิทินการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2)
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้เสนอคณะกรรมการการรับนักเรียน
ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและมีอานาจในการแก้ไขและตัดสินปัญหาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายวรากร รื่นกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

~๖~

