
 

 

 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

 

 

 ตามท่ีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ก าหนดการคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 ประเภทความสามารถพิเศษ  โดยการสอบคัดเลือก เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น  

 บัดนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าว 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ส่ัง ณ วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

  

  

(นายสชีุพ  บุญวงษ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั 



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10561 เด็กชาย พนธกร มหานิยม

2 10701 เด็กหญิง มัทนี ทรงไตรย์

3 10724 เด็กชาย รชตะ แกว้บวัดี

4 10999 เด็กชาย อารยะ จิตรเหมิ

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นดนตรีไทย

เรียงเลขที่สมัคร



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10339 เด็กชาย ธนภทัร สัมมาเมฆ

2 10493 เด็กชาย ประทานพร มังคละ

3 10719 เด็กชาย โยธยา โพธิศ์รี

4 10720 เด็กชาย โยธา วรรณรัง

5 10735 เด็กชาย รัชชานนท์ ผาสุขทรง

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นดรุิยางค์

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10385 เด็กหญิง ธันยกาญจน์ ศิริวิเศษ

2 10885 เด็กหญิง สโรชา การจนารักพงค์

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นทัศนศิลป์

เรียงเลขที่สมัคร



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10239 เด็กหญิง ณัฐณิชา อองกลุนะ

2 10266 เด็กหญิง ณัฐวรรณ สุขโต

3 10639 เด็กชาย ภวัต สิมพันธ์

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นนาฏศิลป์

เรียงเลขที่สมัคร



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10114 เด็กชาย จิรพัฒน์ หอมอนิทร์

2 10519 เด็กชาย ปณัณทตั ประไพวารี

3 10842 เด็กชาย ศิรเทพ เพ็ชรแต้มทอง

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นกีฬา  กรีฑา



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10558 เด็กชาย พชร ทว้มยา

2 10565 เด็กหญิง พรรณมาศ เสือเปรียว

3 10603 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุธรรมา

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นกีฬา  เปตอง

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล



ล าดับที่ เลขที่สมัคร

1 10273 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อิ่มเอบิ

2 10330 เด็กชาย ธนพนธ์ เรียบเรียง

3 10369 เด็กชาย ธรรณธร ทองเกตุ

4 10379 เด็กชาย ธฤต มีชิตสม

5 10454 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ คงถิ่น

6 10957 เด็กชาย อนุชา สะแกคุ้ม

7 10997 เด็กชาย อานนท์ เกตุศีระ

8 11076 เด็กชาย ธนรัตน์ สีใส

9 11142 เด็กชาย วีรภทัร สรรเสริญทมิ

เรียงเลขที่สมัคร

ชือ่ - สกุล

บญัชแีนบท้ายประกาศโรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1  ปกีารศึกษา 2563

ประเภทความสามารถพิเศษ  ดา้นกีฬา  ฟุตบอล



 

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

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

10 มิถุนายน 2563  ประกาศผลการสอบวัดความรู้  
  (นักเรียนที่รายงานตัวความสามารถพิเศษแล้ว ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ออนไลน์) 
13 มิถุนายน 2563   นักเรียน ม.1 ทุกประเภท มอบตัว เวลา 08.00 – 12.00 น. 

- การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
- เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง (รูปนักเรียนโรงเรียนเดิม) ส าเนาเอกสาร หลักฐาน  

ปพ.1:ป (เอกสารการจบการศึกษาชั้น ป.6) ทะเบียนบ้านนักเรียน ทะเบียนบ้าน
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) แสดงเอกสารตัวจริง และ
ส่งส าเนาเอกสารหลักฐานกับกรรมการรับมอบตัว (เจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนา)   

- เตรียมกรอกข้อมูลใบมอบตัว แบบบันทึกข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียน  
- เข้าแถวที่จุดนัดหมาย ตามประกาศ  
- นักเรียนและผู้ปกครอง มอบตัวในสถานที่ที่ก าหนด ตามประกาศ 
- รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท และค่าชุดนักเรียน 450 บาท 
- ช าระเงินบ ารุงสมาคมฯ 200 บาท ช าระเงินประกันอุบัติเหตุ 150 บาท 
- ส่งเอกสารใบมอบตัว แบบบันทึกข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียน และส าเนา

เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนด กับกรรมการรับมอบตัว 
- ลงนามในเอกสารการมอบตัว เอกสารการรับเงิน เอกสารการช าระเงิน 
 (ไม่ปฏิบัติตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 

 

ประชาสัมพันธ์ 
1. ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดพลศึกษา กระเป๋า สมุด จ าหน่ายที่ร้านสวัสดิการโรงเรียน 
2. หนังสือเรียน  รับกับครูผู้สอนตามตารางเรียน คาบเรียนที่ 1  

 

หมายเหตุ      นักเรียนชั้น ม.1 ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจ านงที่ส านักงาน สพม.3 วันที่ 12 – 16 มิ.ย.63 / 
ประกาศผล 19 มิ.ย.63  / รายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนที่จัดให้ 


