
 
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(ฉบับเพิ่มเติม)  
...................................................................................... 

 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2563 เกี่ยวกับวิธีกำรรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 สังกัดคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องกำรขยำยระยะเวลำ
กำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรรับนักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และปลอดภัยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณสุข และแนวทำงกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3      
ปีกำรศึกษำ 2563  โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย จึงก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 เพิ่มเติม ดังนี้ 
 

1. การเปลี่ยนแปลง ก าหนดวัน เวลา และวิธีการรับนักเรียน 
1.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขต และความสามารถพิเศษ) 

สมัครออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ทุกประเภท  
 รับสมัคร วันที่  3 – 12 พฤษภำคม ๒๕๖3 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร                      
  เริ่มรับสมัครตั้งแตว่ันที่ 3 พฤษภำคม 2563 เวลำ 08.30 น.  
  ถึงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 เวลำ 16.30 น.  
สมัครทางไปรษณีย ์  

ส่งเอกสำรกำรสมัคร   วันที่  3 – 9 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ส่งเอกสำรไปที่  กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 
53 หมู่ 2 ต.ประตชูัย  อ.พระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ 
13000   (ยึดวันที่ที่ประทับตรำไปรษณีย์ภำยในวันที่ 9 พ.ค.63) 

  
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบควำมสำมำรถพิเศษ (ออนไลน์) 

   วันที่ 16 พฤษภำคม 2563 
 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ และสถำนที่สอบ (ออนไลน์) 
    วันที่ 20 พฤษภำคม 2563 
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สอบควำมสำมำรถพิเศษ 
    วันที่ 2 มิถุนำยน 2563  เวลำ  08.00 – 12.00 น. 
 
ประกำศผลกำรสอบควำมสำมำรถพิเศษ (ออนไลน์) 
    วันที่ 4 มิถุนำยน 2563   
  
รำยงำนตัวและท ำสัญญำประเภทควำมสำมำรถพิเศษ ที่โรงเรียนอยุธยำวทิยำลัย 

วันที่ 5 มิถุนำยน 2563  เวลำ 08.00 – 09.00 น. 
 

สอบคัดเลือก และ สอบวัดควำมรู้(นักเรียนที่ผ่ำนกำรคดัเลือกประเภทควำมสำมำรถพิเศษ) 
    วันที่ 6 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
 
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก (ออนไลน์) 
    วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 
 
รำยงำนตัว (ออนไลน์) 
    วันที่ 10 – 11 มิถุนำยน 2563 
    (เริ่มรำยงำนตวั วันที ่10 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 น. ถึง 
    วันที่ 11 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.30 น.) 
 
มอบตัว ที่โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 
    วันที่ 13 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
    (หากไม่ปฏิบัติในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 

1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และความสามารถพิเศษ) 
สมัครออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ทุกประเภท  
           รับสมัคร วันที่  3 – 12 พฤษภำคม ๒๕๖3 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร                      
  เริ่มรับสมัครตั้งแตว่ันที่ 3 พฤษภำคม 2563 เวลำ 08.30 น.  
  ถึงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 เวลำ 16.30 น.  
สมัครทางไปรษณีย ์  

ส่งเอกสำรกำรสมัคร   วันที่  3 – 9 พฤษภำคม ๒๕๖3 
ส่งเอกสำรไปที่  กลุ่มบรหิำรวิชำกำร  โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 
53 หมู่ 2 ต.ประตชูัย  อ.พระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ 
13000   (ยึดวันที่ที่ประทับตรำไปรษณีย์ภำยในวันที่ 9 พ.ค.63) 

   
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบควำมสำมำรถพิเศษ (ออนไลน์) 
    วันที่ 16 พฤษภำคม 2563 
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ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขประจ ำตัวผู้สอบ และสถำนที่สอบ (ออนไลน์) 
    วันที่ 20 พฤษภำคม 2563 
 
สอบควำมสำมำรถพิเศษ 
    วันที่ 3 มิถุนำยน 2563  เวลำ  08.00 – 12.00 น. 
   
ประกำศผลกำรสอบควำมสำมำรถพิเศษ (ออนไลน์) 
    วันที่ 5 มิถุนำยน 2563   
   
รำยงำนตัวและท ำสัญญำประเภทควำมสำมำรถพิเศษ ที่โรงเรียนอยุธยำวทิยำลัย 

วันที่ 6 มิถุนำยน 2563  เวลำ 08.00 – 09.00 น. 
   
สอบคัดเลือก และ สอบวัดควำมรู้(นักเรียนที่ผ่ำนกำรคดัเลือกประเภทควำมสำมำรถพิเศษ) 
    วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
   
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก (ออนไลน์) 
    วันที่ 11 มิถุนำยน 2563 
   
รำยงำนตัว (ออนไลน์) 
    วันที่ 11 – 12 มิถุนำยน 2563 
    (เริ่มรำยงำนตวั วันที ่11 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 น. ถึง 
    วันที่ 12 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.30 น.) 
 
มอบตัว ที่โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 
    วันที่ 14 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
    (หากไม่ปฏิบัติในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตา) 

มอบตัว ที่โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย วันที่ 14  มิถุนำยน 2563  เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมามอบตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด หากไม่มามอบตัวตามที่ก าหนด      
ถือว่าสละสิทธ์ิ)  
 

2. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเรียนออนไลน์ 
2.1 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนท ำกำรตรวจสอบผลกำรสมัครในวันที่สมัครหรือวันถัดไปทำงเว็บไซต์   

http://49.0.118.250/StudentRegiter/ ถ้ำนักเรียนมีผลกำรสมัครถูกต้อง จึงถือว่ำกระบวนกำรสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รอตรวจสอบรำยชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบ เลขประจ ำตวัผู้เข้ำสอบ และสถำนที่สอบ ในวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 
(ตรวจสอบออนไลน์) ส ำหรับนักเรียนที่สมัครแล้วแต่มีผลกำรสมคัรไม่ถูกตอ้ง ให้ติดต่อเพื่อแก้ไข หรือยื่น
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เอกสำรเพิ่มเติม ณ ห้องวิชำกำร โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย วัน และเวลำรำชกำร ภำยในวันที่ 12 พฤษภำคม 
2563 เวลำ 16.00 น. 
 

2.2 กำรสมัครเข้ำศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ให้นักเรียนเลือกอันดับแผนกำรเรียนได้ 4 อันดับ ตำม 
ควำมต้องกำรของนักเรียน โดยไม่ดูเกรดเฉลี่ย  

 
2.3 รำยชื่อนักเรียนที่เข้ำมำในฐำนข้อมูลกำรรับสมัคร  ระหว่ำงวันที่ 3 พฤษภำคม 2563 เวลำ  

08.30 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 เวลำ 16.30 น. ถือว่ำอยู่ในกระบวนกำรรับสมัคร ส่วนรำยชื่อ
นักเรียนที่เข้ำมำหลังเวลำ 16.30 น. ของวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 จะถือว่ำไม่อยู่ในกระบวนกำรรับสมัคร 

 
2.4  ข้อร้องเรียนในกำรสมัครออนไลน์ทุกกรณี กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรรับนักเรียนโรงเรียน 

อยุธยำวิทยำลัย ถือเป็นที่สุด 
 

 ให้นักเรียนที่มีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรรับนักเรียน ตำมวัน เวลำ และ
วิธีกำรที่ก ำหนด ตำมประกำศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำเรียน  
 
    ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นำยสุชีพ  บุญวงษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 
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โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
ชุดวิชา วิชา เวลา 
ค10001 

การคดิค านวณ 
คณิตศาสตร ์ 09.00 – 10.20 น. 

   วิทยาศาสตร ์
ท10002 

ภาษากับสังคม 
ภาษาอังกฤษ 10.20 – 12.00 น. 

  
   

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 

  
 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 

ชุดวิชา วิชา เวลา 
ค40001 

การคดิค านวณ 
คณิตศาสตร ์ 09.00 – 10.20 น. 

   วิทยาศาสตร ์
ท40002 

ภาษากับสังคม 
ภาษาอังกฤษ 10.20 – 12.00 น. 

  
   

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 

 
 
 
 
 

 

   ตั้งใจเรียน  เพียรท าดี  มีวินัย  รับใช้สังคม 
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