
 

 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หอ้งเรียนพิเศษ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program)  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

...................................................................................... 
๑. หลักการ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าโครงการจัด      
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษได้มีทางเลือกตามความถนัด จึ งจัดให้มี โรงเรียนที่ เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะห้องเรียนพิเศษเพ่ือแยกการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาอังกฤษออกมาต่างหากจากการรับนักเรียนปกติทั่วไป เพ่ือให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน
พิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ดังนี้ 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้วโรงเรียน Open house online 2021 เพ่ือให้
นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
 
๒. พื้นที่บริการของโรงเรียน 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ
เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตพ้ืนที่ ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 

รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จ านวน ๒ ห้องเรียน ห้องละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน 
 
๔. คุณสมบัติของนักเรียน 

4.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 หรือเทียบเท่า 

4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่น้อยกว่า   
๒.๗๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕      
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ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ หรือในกรณีที่นักเรียนเคยได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP , EP , และ 
MEP นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

4.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.4 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
4.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 

Program) ที่ประสบปัญหาระหว่างเรียนแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จ านวน ร้อยละ 3  
ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนจากกองทุนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยผ่านความเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการโครงการ ตามแนวปฏิบัติ ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ และ ค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๔๓/๒๕๔๖   
 
๕. ก าหนดวันและเวลา 

รับสมัคร    วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔  
                 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
             ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   สอบข้อเขียน     วันที่ 3 เมษายน 2564  
   สอบสัมภาษณ์    วันที่ 4 เมษายน 2564   
   ประกาศผล  วันที่ 6 เมษายน 2564 

รายงานตัว   วันที่ 7 เมษายน 2564 
                                                    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
         มอบตัว       วันที่ 9 เมษายน 2564 
             เวลา  ๐๙.๐๐-๑2.0๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
 (หากไม่มาในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   

 
๖. ใบสมัคร 

6.1 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่  http://www.ayw.ac.th  
6.2 ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม ๒๕๖4  ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
 
๗. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในใบสมัคร  
ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
 
 
 

http://www.ayw.ac.th/
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๘. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๘.๑ ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
 ๘.๒ หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือใบรับรองของโรงเรียน    
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๗)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 ๘.๓ หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนดในข้อ ๔.๒  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร      
๑ ฉบับ 

(ในกรณีที่โรงเรียนของท่านไม่มีใบรับรองผลการเรียนให้ใช้ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบตาม
แบบฟอร์มของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / มีให้ในเอกสารการสมัครสอบ) 
 ๘.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 ๘.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆที่อ้างอิงได้ ที่แสดงคุณสมบัติครบถ้วน ฉบับจริง พร้อม
ส าเนาเอกสาร  ๑  ฉบับ 
 ๘.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ ไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 
๙. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห้องเรียนพิเศษ  English Program 
 

วันที่ เวลา วิชา 
3 เมษายน 2564 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๒) 

 ๑๐.๐๕ - ๑๑.๓๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๒) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๒) 
   

4 เมษายน 2564 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
 
๑๐. การสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนด 
 
๑๑. การประกาศผล 
 ๑๑.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัครและ
หลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th ตามรายละเอียด    
แนบท้าย 
 ๑๑.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ และ 
http://www.ayw.ac.th 
 
๑๒. การรายงานตัว 
 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตัวจริง  (ล าดับที่ ๑ – ๖๐) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบ

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
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แนวทางการด าเนินการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของ
โรงเรียน วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ที่หอประชุมพระราชทาน 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง (ล าดับที่ ๑ – ๖๐) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด  (หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 

น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อ รายงานตัว ณ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามล าดับที่ส ารองโดยจะต้องมา
รายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามวันและเวลาที่ก าหนด  
 
๑๓. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ผ่านการรายงานตัว(ตัวจริง)ทุกคนจะต้องมามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนด (หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑๓.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:ป) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 

๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา  
มารดา)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

๑๓.๓ การช าระเงินบ ารุงการศึกษา รอการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา   
ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบและมี
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย 

 
๑๔. การเรียนปรับพื้นฐาน 
 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษชั้น ม.๑ จะต้องเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์ในการเรียนปรับพ้ืนฐาน 

๑. เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
๒. เพ่ือเรียนรู้กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม “ชาติเสือ” และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือน 
๓. เพ่ือปรับตัวให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานศึกษาแห่งใหม่และเตรียมพร้อมส าหรับ  การเปิดภาคเรียน 

 วัน เวลา เรียนปรับพ้ืนฐาน  วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2564  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.   
สถานที่เรียนปรับพ้ืนฐาน  ห้อง 413 / ๔๑6 อาคาร 4  ชั้น 1  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 
๑๕.  การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามรายละเอียดที่โรงเรียนก าหนด และประกาศให้
ทราบ   
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
============================================================ 

ประเภท  ห้องพิเศษ EP ( รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จากโรงเรียนทั่วไป ) 
วิธีการ  สอบคัดเลือก 
จ านวนที่รับ ๖๐ คน (รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) 
รับสมัคร วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐น.  

ณ สมุด ชั้น 1 อาคาร 5   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

รายละเอียดการคัดเลือกและสอบ วัน เวลา / สถานที่ 
๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ , ห้องสอบ วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐น.  

ณ ป้ายประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ หน้าอาคาร ๒
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๒. รายงานตัวเข้าสอบ  วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ณ โดมอเนกประสงค์  ๓  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๓. สอบคัดเลือกวิชาที่สอบ 
      ๓.๑ คณิตศาสตร์    ฉบับ  (๒) 
      ๓.๒ ภาษาอังกฤษ   ฉบับ  (๒) 
      ๓.๓ วิทยาศาสตร์    ฉบับ  (๒) 

 
       วันที่ 3 เมษายน 2564 
       เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
       ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๔. สัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2564  เวลา ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป 
รายงานตัวสัมภาษณ์ที่ โดมอเนกประสงค์  ๑   
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๕. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 6 เมษายน 2564  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  
ณ ป้ายประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
หน้าอาคาร ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๖. รายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ประชุมผู้ปกครอง และรายงานตัว 
ณ หอประชุมพระราชทาน  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๗. มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ หอประชุมพระราชทาน  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๘. ปฐมนิเทศ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศตามที่ก าหนด              
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ตารางสอบคัดเลือก 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program) 

 
 

วันที่ เวลา วิชา 
3 เมษายน 2564 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๒) 

 ๑๐.๐๕ - ๑๑.๓๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๒) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๒) 
   

4 เมษายน 2564 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ 
 
 
 

 
Core Values 

Attentive Learning,    

Always striving to do good,    

Discipline,   

Benefitting the Community 
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