
ระเบียบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

................................................... 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั ไดจ้ดัท าโครงการ การทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานทางภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา          

ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยก าหนดระเบียบการทดสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

   - นกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2562  

                - นกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562                                                                  
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 2. ประเภทการรับสมัคร 

   - ประเภทบุคคล  นกัเรียนที่จะทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษจะตอ้งก าลงัศึกษาใน  
     ระดบัชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใหห้ัวหนา้สถานศึกษา

หรือครูประจ าวชิาลงช่ือ รับรองในใบสมคัร 

 3. วิธีทดสอบ 

   ทดสอบขอ้เขียน  โดยเน้ือหามีขอบเขต ดงัน้ี 

   - ใชเ้น้ือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
      ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และเน้ือหาภาษาองักฤษอ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะการบูรณาการความรู้ 

- ใชเ้น้ือหาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  

                 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และเน้ือหาภาษาองักฤษอ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะการบูรณาการความรู้ 

 4. การสมัครทดสอบ 

   - สมคัรที ่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั 
       ตั้งแต่วนัที่  11 – 29 พฤศจิกายน  2562  เวลา  08.30 – 15.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ 

 5. ค่าสมัครสอบ   คนละ  100  บาท 

 6. ก าหนดวันทดสอบ   วนัอาทิตยท์ี่  15  ธนัวาคม  2562 เวลา  09.00 – 10.30 น. 

  



 7. สนามทดสอบ   โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั 

   7.1  ตรวจสอบรายช่ือ และหอ้งสอบทางอินเตอร์เน็ต  www.ayw.ac.th  
          ตั้งแต่วนัที่  6 ธนัวาคม   2562  หรือที่บอร์ดหนา้โดม  3  ในวนัที่สอบ 

   7.2  เขา้แถวเตรียมตวัรับการทดสอบที่โดม  3  ตั้งแต่เวลา  07.45 – 08.20 น. 

 8. รางวัลการทดสอบ 

  - รางวลัที่  1 เงินรางวลั   2,000   บาท พร้อมโล่ 

  - รางวลัที่  2 เงินรางวลั   1,000   บาท พร้อมเกียรติบตัร 
  - รางวลัที่  3 เงินรางวลั      500   บาท พร้อมเกียรติบตัร 

  - รางวลัชมเชย เงินรางวลั      300   บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - นกัเรียนผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 70  ไดรั้บเกียรติบตัรทุกคน 

 9. วันประกาศผล 

   - วนัที่ 27 ธนัวาคม  2562 ที่หนา้บอร์ด  อาคาร 4  โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั  
     หรือ ทางอินเตอร์เน็ต  www.ayw.ac.th  และจะแจง้ผลการทดสอบไปยงัโรงเรียนดว้ย 

 10. วันรับรางวัล   จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน.......................................................... อ าเภอ............................................. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
4. ............................................................................. 
5. ............................................................................. 
6. ............................................................................. 
7. ............................................................................. 
8. ............................................................................. 
9. ............................................................................. 
10. ........................................................................... 

11. ........................................................................... 
12. ........................................................................... 
13. ........................................................................... 
14. ........................................................................... 
15. ........................................................................... 
16. ........................................................................... 
17. ........................................................................... 
18. ........................................................................... 
19. ........................................................................... 
20. ........................................................................... 

 

ค ารับรอง 

 ขา้พเจา้............................................................................. ต  าแหน่ง .................................................... 
โรงเรียน........................................................................................ เบอร์โทรศพัท ์........................................... 

ขอรับรองวา่นกัเรียนที่มีรายช่ือดงักล่าวเป็นนกัเรียนโรงเรียน .......................................................................... 

และก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จริง 

         ลงช่ือ..................................................... 

                 (.....................................................) 

     (ผูอ้  านวยการ /อาจารยใ์หญ่ /ครูใหญ่ /ครูประจ าวิชา /ผูป้กครอง) 

ผู้ประสานงาน 

ครูวรากร  นัยพร     Tel :  083-077-4809                                                                                                        

ครูชูศรี   เอกปิยะพรชยั      Tel :  081-570-678 

**หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ ** 



ใบสมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน.......................................................... อ าเภอ............................................. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
4. ............................................................................. 
5. ............................................................................. 
6. ............................................................................. 
7. ............................................................................. 
8. ............................................................................. 
9. ............................................................................. 
10. ........................................................................... 

11. ........................................................................... 
12. ........................................................................... 
13. ........................................................................... 
14. ........................................................................... 
15. ........................................................................... 
16. ........................................................................... 
17. ........................................................................... 
18. ........................................................................... 
19. ........................................................................... 
20. ........................................................................... 

 

ค ารับรอง 

 ขา้พเจา้............................................................................. ต  าแหน่ง .................................................... 
โรงเรียน........................................................................................ เบอร์โทรศพัท ์........................................... 

ขอรับรองวา่นกัเรียนที่มีรายช่ือดงักล่าวเป็นนกัเรียนโรงเรียน .......................................................................... 

และก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จริง 

         ลงช่ือ..................................................... 

                 (.....................................................) 

     (ผูอ้  านวยการ /อาจารยใ์หญ่ /ครูใหญ่ /ครูประจ าวิชา /ผูป้กครอง) 

 ผู้ประสานงาน 

ครูวรากร  นัยพร     Tel :  083-077-4809                                                                                                        

ครูชูศรี   เอกปิยะพรชยั      Tel :  081-570-6784 

**หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ ** 


