
 

 

 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

 

 

 ตามที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ก าหนดการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ประเภทความสามารถพิเศษ  โดยการสอบคัดเลือก เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น  

 บัดนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าว 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

  

  

(นายสชีุพ  บญุวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั 



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 40013 นางสาว กญัญารัตน์ คงสมใจ

2 40064 นาย ณฐพชร ยินดี

3 40246 นาย สหรัฐ ผลาภริมย์

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่5 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นดนตรีไทย

เรียงเลขที่สมัคร



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 40080 นางสาว ณัฐนรี อศัวธรรมรัตน์

2 40229 นาย วุฒินันท์ ตรีวิสูตร

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่5 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นทัศนศิลป์

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 40159 นางสาว พรพรรณ วิเชียรวรรณ์

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่5 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นนาฏศิลป์

เรียงเลขที่สมัคร



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 40038 นางสาว ชฎาภรณ์ ค าเปลว

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่5 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นกีฬา  ตะกร้อ

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 40050 นาย ชาคริส ธรรมวุฒิ

2 40095 นาย ธนกร เอี่ยมละออ

3 40191 นาย ภมูิ ด าพิชิต

4 40299 เด็กชาย ทรงกลด ส าราญถิ่น

5 40301 นาย ธวัชชัย บญุรอด

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่5 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นกีฬา  ฟุตซอล

เรียงเลขที่สมัคร



 

 

 
 
 
 

ก าหนดการ 
3 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ 
5 มิถุนายน 2563 ประกาศผล(ออนไลน์) 
6 มิถุนายน 2563 ท าสัญญาและรายงานตัว ที่ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น 1 
7 มิถุนายน 2563 สอบวัดความรู้   เวลา 08.00 – 12.00 น. 

- เข้าแถวที่จุดนัดหมาย ตามประกาศ  
- นักเรียนที่สมัครออนไลน์ ส่งใบสมัครและส าเนาเอกสาร กับกรรมการคุมสอบ 
- นักเรียนที่สมัครทางไปรษณีย์ สง่เอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) กับกรรมการคุมสอบ 

11 มิถุนายน 2563  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ 
  (นักเรียนที่รายงานตวัความสามารถพิเศษแล้ว ไม่ต้องยืนยนัสทิธิ์ออนไลน์) 
14 มิถุนายน 2563   นักเรียน ม.4 ทุกประเภท มอบตัว เวลา 08.00 – 12.00 น. 

- การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
- เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้วคร่ึง (รูปนักเรียนโรงเรียนเดิม)  ส าเนาเอกสาร หลักฐาน ปพ.1:บ 

(เอกสารการจบการศึกษาชัน้ ม.3) ทะเบียนบ้านนักเรียน ทะเบยีนบา้นบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) แสดงเอกสารตัวจริง และส่งส าเนาเอกสาร
หลักฐานกับกรรมการรับมอบตวั (เจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา)   

- เตรียมกรอกข้อมูลใบมอบตัว แบบบนัทึกข้อมูลผูป้กครองและนักเรียน  
- เข้าแถวที่จุดนัดหมาย ตามประกาศ  
- นักเรียนและผูป้กครอง มอบตัวในสถานที่ที่ก าหนด ตามประกาศ 
- รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท และค่าชุดนักเรียน 500 บาท 
- ช าระเงินบ ารุงสมาคมฯ 200 บาท ช าระเงินประกันอุบัติเหตุ 150 บาท 
- ส่งเอกสารใบมอบตัว แบบบนัทกึข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียน และส าเนาเอกสาร

หลักฐานตามที่ก าหนด กับกรรมการรับมอบตัว 
- ลงนามในเอกสารการมอบตัว เอกสารการรับเงิน เอกสารการช าระเงิน 

 (ไม่ปฏิบตัิตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ)์ 
 
ประชาสัมพันธ ์

1. ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเปา๋ สมุด จ าหน่ายที่ร้านสวัสดิการโรงเรียน 
2. เข็ม ม.ปลาย จ าหนา่ยที่ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 1 (อาคารสิริมงคลานันท)์ 
3. หนังสือเรียน  รับกับครูผู้สอนตามตารางเรียน คาบเรียนที่ 1  

 
หมายเหตุ      นักเรียนชั้น ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียน ยืน่ความจ านงที่ส านักงาน สพม.3 วันที่ 12 – 16 มิ.ย.63 / ประกาศ
ผล 19 มิ.ย.63  / รายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนทีจ่ัดให้ 


