
 
 

 

นโยบายการรับนักเรียน 

1. บทน า 

1.1 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสหศกึษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแบบสองภำษำซึง่มีมำตรฐำนระดับสำกลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึง
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นสถำบันที่ก่อตั้งมำยำวนำน ได้สั่งสมเกียรติประวัติ และควำมส ำเร็จทำงด้ำนวิชำกำรทั้งใน
หลักสูตรไทยและหลักสูตรอังกฤษ โรงเรียนได้รับควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำง ท้ังนี้ ด้วยระบบกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นกำรศึกษำแบบองค์รวมที่มี
คุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

1.2 กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนระดับอนุบำลจะพิจำรณำควำมพร้อมของนักเรียนเป็นส ำคัญ โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองเข้ำรับฟังข้อมูลเบื้องต้นใน
กิจกรรม Open House ก่อนยื่นใบสมัคร และเข้ำรับกำรสัมภำษณ์กับฝ่ำยวิชำกำรในกระบวนกำรรับสมัคร 

1.3 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำโดยใช้เกณฑ์ด้ำนวิชำกำร ซึ่งมีกำรประเมินผลโดยกำรสอบ กำร
สัมภำษณ์ และ/หรือกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรเรียนจำกโรงเรียนเดิม โรงเรียนจะพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนจำกกำรประเมินประโยชน์ที่นักเรียน
จะได้รับจำกกำรเข้ำเรียนในระบบสองภำษำแบบองค์รวมของโรงเรียน และนักเรียนที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพของโรงเรียนได้และสำมำรถมี
ส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำให้สังคมโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

2.1 วัตถุประสงค์ของนโยบำยนีเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจได้ทรำบเง่ือนไขข้อก ำหนดในกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนทั้งระดับอนุบำล 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

2.2 วัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้เพื่ออธิบำยขั้นตอนกำรสมัครเข้ำเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ 

3. หลักความเท่าเทียม 

3.1 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์เคำรพในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสิทธิ์และควำมรับผิดชอบของตนในฐำนะ
พลเมืองโลก โรงเรียนจึงเปิดรับใบสมัครจำกนักเรียนอย่ำงหลำกหลำยเท่ำที่จะเป็นไปได้ ควำมแตกต่ำงของนักเรียนจะมีส่วนเสริมสร้ำงชุมชน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณค่ำ ซึ่งมีส่วนส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญชีวิตในโลกปัจจุบัน 

3.2 โรงเรียนยังมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้หรื อทำง
ร่ำงกำย หรือภูมิหลังทำงสังคมของผู้สมัคร ท้ังนี้โดยกำรยึดประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจำกกำรเข้ำศึกษำในโรงเรียนอ ำนวยศิลป์เป็นเกณฑ์ 

4. การเย่ียมชมโรงเรียนก่อนยื่นใบสมัคร 

4.1 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ตระหนักว่ำกำรเลือกโรงเรียนที่เหมำะสมเป็นกำรตัดสินใจที่ยำกและโรงเรียนยินดีต้อนรับท่ำนผู้ปกครองในกำรเข้ำเยี่ยม
ชมโรงเรียนก่อนยื่นใบสมัคร โดยเปิดโอกำสให้ท่ำนได้สัมผัสวิธีกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวมของโรงเรียนด้วยตนเอง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับสมัค รของ
โรงเรียนพร้อมท่ีจะน ำท่ำนชมโรงเรียน (กำรบรรยำยทั้งในภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) รวมทั้งตอบค ำถำม ผู้ปกครองสำมำรถนัดชมโรงเรียนที่ฝ่ำย
รับสมัครได้ทำงอีเมล์ admission@amnuaysilpa.ac.th หรือ ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2354-5267 ต่อ 124 

4.2 ครูใหญ่หรือครูใหญ่ระดับในแต่ละระดับช้ันมีควำมยินดีที่จะตอบค ำถำมของท่ำน ท่ำนสำมำรถนัดหมำยเพื่อขอพบหนึ่งในคณะผู้บริหำรวิชำกำร
ได้ผ่ำนฝ่ำยรับสมัคร 
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4.3 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ขอให้ผู้ปกครองทุกท่ำนเข้ำเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนยื่นใบสมัคร ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม Open House เป็นประจ ำทุก
ปี เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้ศึกษำรำยละเอียด พบปะบุคลำกรและชมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองจะได้รับเอกสำร
ช้ีแจงหลักสูตร ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ กิจกรรม Open House จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎำคมและเดือนสิงหำคม ผู้ปกครอง
สำมำรถลงทะเบียนท่ีฝ่ำยรับสมัครไว้ล่วงหน้ำและเจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงก ำหนดวันท่ีแน่นอนเมื่อใกล้ถึงเวลำจัดประชุมต่อไป 

5. เกณฑ์อายุในการเข้าเรียน 

ชั้นปีที่เข้าเรียน อายุเมื่อถึงหรือก่อนวันที่ 31 
พฤษภาคม 

Nursery (อนุบำล 1) 3 
Reception (อนุบำล 2) 4 
Year 1 (อนุบำล 3) 5 
Year 2 (ประถมศึกษำปีท่ี 1) 6 
Year 3 (ประถมศึกษำปีท่ี 2) 7 
Year 4 (ประถมศึกษำปีท่ี 3) 8 
Year 5 (ประถมศึกษำปีท่ี 4) 9 
Year 6 (ประถมศึกษำปีท่ี 5) 10 
Year 7 (ประถมศึกษำปีท่ี 6) 11 
Year 8 (มัธยมศึกษำปีท่ี 1) 12 
Year 9 (มัธยมศึกษำปีท่ี 2) 13 
Year 10 (มัธยมศึกษำปีท่ี 3) 14 
Year 11 (มัธยมศึกษำปีท่ี 4) 15 
Year 12 (มัธยมศึกษำปีท่ี 5) 16 
Year 13 (มัธยมศึกษำปีท่ี 6) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. ขั้นตอนการสมัครและการประเมินผล 

 

6.1 ผู้สมัครภายนอกสมัครเข้าเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

นักเรียนท่ีสมัครเข้ำเรียนระดับอนุบำลจะต้องเข้ำรับกำรประเมินเพื่อพิจำรณำว่ำโรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำท่ีรองรับกับสภำพควำมต้องกำรของ
นักเรียนได้เพียงใด นักเรียนในระดับอนุบำล 1 และอนุบำล 2 จะท ำกิจกรรมภำคปฏิบัติซึ่งมคีุณครคูอยสงัเกตกำรณ์และประเมินทักษะด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 

นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำล 3 ข้ึนไปจะต้องเข้ำพบกับครูชำวต่ำงชำติเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรสนทนำภำษำอังกฤษและควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติตำมค ำสั่งภำษำอังกฤษอย่ำงง่ำย โดยจะมีกำรประเมินทักษะด้ำนกำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน ในกรณีที่ระดับควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำเกณฑ์ โรงเรียนอำจแนะน ำให้เรียนโปรแกรม Springboard into English หรือกำรเรียนพิเศษตัวต่อตัวแล้วแต่กรณี 

ผู้สมัครภำยนอกที่ประสงค์จะเข้ำเรียนในช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 – ประถมศึกษำปีที่ 5 จะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมหลักสูตรไทยด้วย ซึ่ง
โดยทั่วไปประกอบด้วยกำรประเมินด้วยข้อสอบเขียนในวิชำคณิตศำสตร์ไทยและวิชำภำษำไทย 

6.2 ผู้สมัครภายนอกสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนประสงค์จะรับนักเรียนที่มีศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้ และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะพัฒนำได้ดีใน
โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ นักเรียนที่สมัครเรียนระดับมัธยมศึกษำจะต้องสอบข้อเขียนซึ่งครอบคลุมทั้งหลักสูตรอังกฤษและหลักสูตรไทย นอกจำกนี้  
นักเรียนต้องเข้ำสอบสัมภำษณ์กับกรรมกำรในระดับมัธยมศึกษำ (ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

 

 

 

นัดเยี่ยมชมโรงเรียน       เข้ำร่วม  Open 
House กรอกใบสมัครและช ำระค่ำสมัคร จัดส่งส ำเนำเอกสำรดังที่ระบุไว้ในสว่นที่ 

6 

ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรประเมินผล
ดังที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง 

เจ้ำหน้ำที่ส่งใบสมัครให้ครูใหญ่เพ่ือ
อนุมัติ 

ฝ่ำยรับสมัครแจ้งผูป้กครองทรำบผล
กำรรับสมัคร 

ผู้ปกครองช ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำมดั
จ ำ 

ท ำตำมข้ันตอนกำรลงทะเบียนดังระบุ
ไว้ในส่วนที่ 13 



 
 

 

การสอบข้อเขียนส าหรับเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ภำษำไทย 

 คณิตศำสตร์ภำษำไทย 

 วิทยำศำสตร์ภำษำไทย 

 ภำษำอังกฤษ 

การสอบข้อเขียนส าหรับเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป 

 ภำษำไทย 

 คณิตศำสตร์ภำษำไทย 

 วิทยำศำสตร์ภำษำไทย 

 ภำษำอังกฤษ 
 คณิตศำสตร์ภำษำอังกฤษ (checkpoint examinations) 
 วิทยำศำสตร์ภำษำอังกฤษ (checkpoint examinations) 

6.3 นักเรียนอ านวยศิลป์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นักเรียนทุกคนจะต้องสมัครเพื่อเข้ำเรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 กำรรับนักเรียนจำกช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นช้ันมัธยมศึกษำไม่ได้เป็นไปโดย
อัตโนมัติ นักเรียนจะได้รับกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงที่เรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 เพื่อพิจำรณำว่ำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ทัศนคติ
ต่อกำรเรียนและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนมีควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ โรงเรียนจะท ำกำรประเมินอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่นักเรียนยังศึกษำ
อยู่ในระดับประถมศึกษำ หำกโรงเรียนมีควำมกังวลในด้ำนควำมพร้อมของนักเรียน ซึ่งอำจกระทบต่อกำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียน
จะแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบในช่วงต้นของช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 

ผู้ปกครองจะต้องสมัครเข้ำเรยีนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 อย่ำงเป็นทำงกำร โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรรับสมัครตำมปกติ ซึ่งผู้ที่สมัครก่อนจะได้สิทธ์ิ
ในกำรเข้ำเรียนก่อนจนกว่ำจะเต็มจ ำนวนที่โรงเรยีนก ำหนดไว้ หำกมีผู้สมัครเข้ำเรียนมำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนด โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะใช้หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

นักเรียนท่ีได้รับสิทธิ์ให้เรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 จะได้รับจดหมำยแจ้งภำยในวันท่ี 31 มกรำคม 

6.4 นักเรียนอ านวยศิลป์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เนื่องด้วยลักษณะหลักสูตรของโรงเรียนอ ำนวยศิลป์ โดยปกติแล้วจะไม่รับนักเรียนภำยนอกเพื่อเข้ำเรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เพรำะในระดับช้ัน
นี้ควรจะผ่ำนกำรเรียนหลักสูตร IGCSE มำส่วนหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม ครูใหญ่จะเป็นผู้พิจำรณำกำรสมัครเป็นกรณีไป นักเรียนอำจได้รับกำรเสนอให้
เข้ำเรียน หำกเคยมีกำรเรียนที่คล้ำยคลึงกันในโรงเรียนอื่น และสำมำรถโอนย้ำยหน่วยกิตมำได้ซึ่ งส่งผลกระทบต่อกำรเรียนเล็กน้อย ส ำหรับ
นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนโปรแกรม IGCSE นั้น มีควำมเป็นไปได้น้อยท่ีจะเข้ำเรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 

 

 



 
 

 

7. เอกสารประกอบการสมัครเรียน 

เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร 
รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ 
รูปถ่ำยนักเรียน ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 
ส ำเนำสูติบัตร  
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน นักเรียนและผู้ปกครอง 
ส ำเนำบัตรประชำชน บิดำและมำรดำ 
ประกำศนียบัตร/รำยงำนจำกโรงเรียนเดิม อนุบำล 2 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ใบรับรองแพทย์  
ค่ำสมัคร 3,000 บำท 

เอกสำรที่จ ำเป็นก่อนเข้ำเรียน 
รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ 
แบบฟอร์มทำงกำรแพทย์ของนักเรียน  
จดหมำยจำกแพทย์ระบุอำกำรแพ้หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ อำกำรแพ้ที่ไม่ได้รับกำรรับรองจะไม่มีกำรบันทึก

ข้อมูล 
แบบฟอร์มอนุญำต (กำรใช้รูปภำพ/กำรถ่ำยภำพ) ผู้ปกครองต้องอ่ำนนโยบำยก่อนลง ช่ือใน

แบบฟอร์มอนุญำต 
แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน ผู้ปกครองและนักเรียนลงช่ือรับทรำบ 
สัญญำรับนโยบำยกำรใช้อินเทอร์เน็ต  ประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

8. การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนอ านวยศิลป์ 

8.1 กำรรับนักเรียนใหม่นั้นขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของครูใหญ่ โดยจะมีกำรพิจำรณำใบสมัครและผลกำรสอบเข้ำ (หำกมี) ของนักเรียนแต่ละคน
อย่ำงรอบคอบ ประกอบกับควำมคิดเห็นของคุณครูและกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนี่องทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและพฤติกรรม 

8.2 ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนจะได้รับจดหมำยแจ้งผลกำรตัดสินของครูใหญ่ 

8.3 เมื่อผู้ปกครองสมัครเข้ำเรียน จะได้รับผลตอบรับ 1 ข้อจำก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้: 

-  การรับอย่างไม่มีเง่ือนไข: ผู้ปกครองสำมำรถน ำนักเรียนมำมอบตัวที่แผนกรับสมัครนักเรียน 

-  การรับอย่างมีเง่ือนไข: ผู้ปกครองสำมำรถน ำนักเรียนมำมอบตัวได้ภำยใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ ซึ่งอำจเกี่ยวกับกำรเรียนพิเศษภำคบังคับหรือกำรเข้ำ
เรียนหนึ่งในโปรแกรมเสริมภำษำ 

- การปฏิเสธ: นักเรียนอำจไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำเรียนในโรงเรียนอ ำนวยศิลป์เนื่องจำกเหตุผลด้ำนกำรเรียนหรือพฤติกรรม ในกรณีนี้ 
ผู้ปกครองจะได้รับจดหมำยแจ้งรำยละเอียดพร้อมเหตุผล ซึ่งผู้ปกครองมีสิทธ์ิยื่นขออุทธรณ์กำรตัดสินดังกล่ำวนี้ (ดูหัวข้อ 13 ด้ำนล่ำง) 

8.4 ในกำรมอบตัวเข้ำเรียนในโรงเรียนอ ำนวยศิลป์ ผู้ปกครองและโรงเรียนจะต้องลงนำมในข้อตกลงระหว่ำงผู้ปกครองและโรงเรียน (Home-
School Agreement) ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยของโรงเรียน กำรละเมิดข้อตกลงดังกล่ำวอำจท ำให้สิทธิ์กำร
เข้ำเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ถูกเพิกถอน 



 
 

 

8.5 กำรสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำเรียน จนกว่ำจะมีกำรส่งเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดและช ำระค่ำธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ ว 
สิทธ์ิกำรเข้ำเรียนจะถูกเพิกถอน หำกมีกำรส่งเอกสำรและช ำระค่ำธรรมเนียมไม่ครบถ้วนภำยในก ำหนดที่ได้ตกลงหรือแจ้งไว้แล้ว 

9. ความต้องการพิเศษ 

9.1 โรงเรียนไม่มีกำรแบ่งแยกเหยียดกลุ่ม (Discriminate)ในกำรรับนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสังคมที่มีนักเรียนที่แตกต่ำงเช้ือชำติ ศำสนำกันอยู่
ร่วมกัน 

9.2 โรงเรียนให้กำรสนับสนุนผู้สมัครที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับบริกำรกำรศึกษำพิเศษภำยใต้ข้อจ ำกัดว่ำโรงเรียนสำมำรถจัดบริกำรที่จ ำเป็นได้อย่ำง

มีคุณภำพ อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนนั้นถือว่ำยังไม่เอื้อต่อบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำรเท่ำที่ควร แม้ว่ำโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
เพื่อให้ทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำของโรงเรียนได้ 

9.3 ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำพิเศษ (Special Education Needs) หรือมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 
จ ำเป็นต้องหำรือเกี่ยวกับควำมต้องกำรของนักเรียนกับทำงโรงเรียนก่อนเริ่มขั้นตอนกำรสมัคร 

9.4 ในกรณีที่นักเรียนมีประวัติกำรพบแพทย์ ผู้ปกครองควรเตรียมส ำเนำรำยงำนจำกนักจิตวิทยำทำงกำรศึกษำหรือรำยงำนจำกแพทย์เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรสมัคร 

10. ความต้องการทางการแพทย์และการแพ้ 

10.1 นักเรียนท่ีเจ็บป่วยด้วยอำกำรทำงกำรแพทย์ใดๆ (รวมทั้งอำกำรแพ้) จะต้องมีบันทึกจำกแพทย์เพื่อยืนยันอำกำรป่วยท่ีชัดเจนก่อนกำรมอบตัว
เข้ำเป็นนักเรียน 

10.2 โรงเรียนจะไม่ท ำกำรบันทึกข้อมูลอำกำรแพ้ใดๆที่ไม่มีกำรรับรองจำกแพทย์ 

10.3 ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรบริกำรเรื่องยำหรือกำรแพ้ ผู้ปกครองจะต้องแน่ใจว่ำพยำบำลของโรงเรียนได้รับข้อมูลและยำที่จ ำเป็น
ทั้งหมดก่อนนักเรียนเข้ำเรียนในวันแรก หำกไม่มีกำรจัดเตรียมยำที่จ ำเป็นให้กับพยำบำล โรงเรียนจะไม่อนุญำตให้นักเรียนมำโรงเรียน 

10.4 ส ำหรับนักเรียนที่มีอำกำรแพ้อำหำรอย่ำงรุนแรง ขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้จัดเตรียมอำหำรกลำงวันและของว่ำงส ำหรับนักเรียน อำหำรทั้งหมด
ต้องติดป้ำยช่ือของนักเรียนไว้อย่ำงชัดเจน 

10.5 ผู้ปกครองมีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำข้อมูลทำงกำรแพทย์ของนักเรียนท่ีโรงเรียนมีอยู่ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง และมีกำรมอบยำที่จ ำเป็นทั้งหมดไว้
กับพยำบำลของโรงเรียน 

11. การประเมินและการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษ 

11.1 นักเรียนท่ีจะเข้ำเรียนตำมหลักสูตรโรงเรียนอ ำนวยศิลป์ได้จะต้องสำมำรถสื่อสำร อ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษได้ในระดับที่สอดคล้องกับวัย 

11.2 เมื่อนักเรียนสมัครเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ โรงเรียนจะท ำกำรสัมภำษณ์เพื่อประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนที่
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษไม่ถึงระดับที่ก ำหนด โรงเรียนจะแจ้งให้ลงทะเบียนเรียนเสริมภำษำอังกฤษในโปรแกรม Springboard into English 
(ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ) และโปรแกรม Accelerated English (ระดับมัธยมศึกษำ) 

11.3 โปรแกรมเหล่ำนี้จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกค่ำเล่ำเรียน ซึ่งกำรเข้ำเรียนหนึ่งในโปรแกรมเหล่ำนี้อำจเป็นเง่ือนไขบังคับในกำรรับนั กเรียนเข้ำ
เรียน นอกจำกนี้ โรงเรียนยังมีกำรจัดกำรเรียนพิเศษตัวต่อตัวส ำหรับนักเรียนด้วย 



 
 

 

11.4 โรงเรียนอำจก ำหนดให้นักเรียนที่เข้ำใหม่ลงทะเบียนเรียนภำคฤดูร้อนเพื่อปรับตัวก่อนเปิดภำคเรียน 

12. นโยบายพ่ีน้องและการด าเนินการในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับ 

12.1 โดยทั่วไป พ่ีน้องของนักเรียนปัจจุบันจะได้รับกำรพิจำรณำรับเข้ำเรียนในโรงเรียนก่อนผู้สมัครอื่น อย่ำงไรก็ตำม กำรรับเข้ำเรียนไม่ได้เป็นไป
โดยอัตโนมัติ และบำงกรณีโรงเรียนอำจจะประเมินว่ำพ่ีน้องจะมีพัฒนำกำรที่ดีกว่ำหำกอยู่ในสภำพแวดล้อมของโรงเรียนที่แตกต่ำงออกไป 

12.2 ในกรณีที่มีจ ำนวนผู้สมัครมำกกว่ำจ ำนวนท่ีโรงเรียนสำมำรถรองรับได้ โรงเรียนสงวนสิทธ์ิในกำรใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกที่แจ้งไว้ข้ำงต้น 

12.3 กำรจัดล ำดับในกำรรับนักเรียน มีเกณฑ์ร่วมดังนี้: 

 ปัจจุบันมีพี่หรือน้องเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ 

 เป็นพี่น้องของนักเรียนท่ีเคยเรียนที่โรงเรียน 

 มีผลสอบเข้ำหรือผลกำรประเมินอื่นๆที่ดี 

 เป็นบุตรของกรรมกำรมูลนิธิ กรรมกำรบริหำรโรงเรียน กรรมกำรชมรมผู้ปกครองหรือศิษย์เก่ำโรงเรียนอ ำนวยศิลป์ 

 พักอำศัยใกล้กับโรงเรียน 

13. ขั้นตอนการลงทะเบียน 

13.1 เมื่อนักเรียนได้รับกำรเสนอให้เข้ำเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์แล้ว   ผู้ปกครองมีหน้ำที่จัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนดังระบุในตำรำงด้ำนบน 
(หัวข้อที่ 6) 

13.2 ผู้ปกครองต้องส่งข้อมูลด้ำนสุขภำพ (รวมทั้งจดหมำยรับรองที่จ ำเป็นต่ำงๆ จำกแพทย์) ก่อนเปิดเทอม (หรือก่อนกำรเรียนภำคฤดูร้อนหำก
นักเรียนเข้ำเรียนในภำคฤดูร้อน) 

13.3 ผู้ปกครองต้องตรวจสอบว่ำรำยละเอียดกำรตดิตอ่รวมถึงหมำยเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลท์ี่โรงเรยีนมีอยู่นั้นถูกตอ้งและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

13.4 นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองพึงท ำควำมคุ้นเคยกับนโยบำยและขั้นตอนต่ำงๆ ของโรงเรียนก่อนเริ่มเรียน ฝ่ำยรับสมัครจะแนะแนวผู้ปกครอง
ถึงนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

13.5 ผู้ปกครองและนักเรียนต้องตกลงยินยอมและลงนำมในข้อตกลง Home-School Agreement แบบแสดงควำมยิมยอมให้ใช้รูปภำพของ
นักเรียน และสัญญำรับนโยบำยกำรใช้อินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มเรียนที่โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ 

14. การอุทธรณ์จากผู้ปกครอง 

14.1 ผู้ปกครองที่บุตรหลำนได้รับกำรปฏิเสธอำจประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อกำรตัดสินดังกล่ำว กำรอุทธรณ์ควรท ำโดยกำรเขียนจดหมำยถึงคณะ
ผู้บริหำรโรงเรียนซึ่งจะพิจำรณำข้อมูลทั้งหมดอย่ำงรอบคอบ 

14.2 ผู้ปกครองอำจได้รับเชิญให้เข้ำพบผู้แทนฝ่ำยบริหำร 

14.3 กำรตัดสินของคณะผู้บริหำรโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีกำรเจรจำต่อรอง ผู้ปกครองจะได้รับผลกำรตัดสินใจจำกคณะผู้บริหำร
โรงเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 10 วันนับจำกวันท่ีได้รับกำรอุทธรณ์จำกผู้ปกครอง 

 



 
 

 

15. ทุนการศึกษา 

15.1 โรงเรียนอ ำนวยศิลป์ร่วมกับอ ำนวยศิลป์ มูลนิธิครูจิตร – ครูเอิบ ทังสุบุตร มอบทุนกำรศึกษำให้นักเรียนอ ำนวยศิลป์ทุกปี 

 15.2 ทุนกำรศึกษำมอบให้แก่ให้นักเรียนโดยพิจำรณำจำกผลกำรเรียน ควำมประพฤติ  และควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี ศิลปะ และกีฬำ และ
กำรแสดงภำวะผู้น ำท่ีดีเด่น 

16. ทุนช่วยเหลือด้านการเงิน 

16.1 อ ำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตร – ครูเอิบ ทังสุบุตร ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจหรือทำงครอบครัว กำร
ขอกำรสนับสนุนดังกล่ำวท ำได้โดยกำรยื่นขอรับทุนเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังคณะผู้บริหำรโรงเรียน 

17. การตรวจสอบและทบทวนนโยบาย 

17.1 นโยบำยนี้จะได้รับกำรทบทวนทุก 2 ปีโดยคณะผู้บริหำรโรงเรียน กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้มีกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 


