
 
 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หอ้งเรียนปกต ิ

ปีการศึกษา ๒๕๖4 
...................................................................................... 

๑.หลักการ 
 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา มติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง 
กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 และตามมติการประชุมคณะกรรมการด าเนินการงานรับนักเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้  
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2. แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้ว
โรงเรียน  Open house online 2021 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของ
โ ร ง เ รี ยน ในสถานการณ์ การป้ องกั นการแพร่ ระบาดของ โ รคติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  COVID-19                             
ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การก าหนด
แผนการรับนักเรียน ที่มีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (โควตา) 
ร้อยละ ๘0 ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนทั่วไปอีกร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน  

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวิธีการ และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม  

    รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีศักยภาพเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม  ๕  ภาคเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

๒) การรับนักเรียนทั่วไป  
     รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียน  ร้อยละ ๒๐  ของแผนการรับนักเรียน  ด้วยวิธีการสอบ
คัดเลือก  โดยข้อสอบของโรงเรียน  เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการจัดการศึกษา โดยก าหนดร้อยละของการ
คัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบโดยข้อสอบวิชาหลักตามแผนการเรียนที่สมัคร
ของโรงเรียน  ในกรณีที่รับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นักเรียน จะน าสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนบัญชีส ารองเรียงล าดับที่ ตามแผนการเรียน จนครบจ านวนที่
ประกาศรับ 

๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติโดยคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

 ประเภทความสามารถพิเศษที่คัดเลือก 
1. ด้านศิลปะ  ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และ ทัศนศิลป์   
2. ด้านกีฬา   ฟุตซอล และ ตะกร้อ 

  
3.  การใช้คะแนน O-NET   

 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนน O-NET ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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4.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 
 ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน ๑7 ห้อง ห้องละ ๔0 คน 

5.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
       จ าแนกตามประเภทการรับได้ดังนี้ 

๑) นักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ของโรงเรียนเดิม จ านวน 544 คน 
รับใบสมัคร  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ครูที่ปรึกษา 
การรับสมัคร    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 -12.00 น.  

ณ  โดม  3 
ประกาศผล  วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 
รายงานตัว  วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
มอบตัว   วันที่ 9 พฤษภาคม 2564    

(ไม่ส่งใบสมัครโควตา หรือ ไม่ปฏิบัติตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
         

๒) นักเรียนชายและหญิงที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จากโรงเรยีนอ่ืนและโรงเรียนเดิม  
     ที่ใช้การสอบคัดเลือก  จ านวน  136 คน 

   รับระเบียบการรับสมัคร 
     วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2564 ที่ห้องวิชาการ 
     วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ 
     เวลา 08.30 – 16.30 น. 

รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔     
          เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

         ณ หอประชุมพระราชทาน   
       สอบคัดเลือก  วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

           เวลา  ๐8.3๐ น.  (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 
        ประกาศผลและรายงานตัว  

วันที่  6  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
           เวลา  ๐8.3๐-๑2.00 น.    
        มอบตัว        วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
       เวลา  ๐8.3๐-๑2.00 น.    
 (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
       
               ๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ      

               รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน  14  คน  โดยวิธีการคัดเลือก 
จ านวนนักเรียนความสามารถพิเศษ 14 คน อยู่ในสัดส่วนของนักเรียนที่จบจากชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 
   รับระเบียบการรับสมัคร 
     วันที่ 1 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 ที่ห้องวิชาการ 
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     วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ 
     เวลา 08.30 – 16.30 น. 

รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒7 เมษายน  ๒๕๖๔     
          เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

         ณ หอประชุมพระราชทาน   
        สอบคัดเลือก วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๔     
           เวลา  13.๐๐  น.   ณ โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัย 
        ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔    
           เวลา  ๐8.3๐-๑0.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
                สอบวัดความรู้ (บางแผนการเรียนใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดชั้นเรียน) 

    วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     
           เวลา  ๐8.3๐ น.  (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 

            ณ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
มอบตัว        วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

           เวลา  ๐8.๐๐-๑2.0๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
  

๓) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  
รับนักเรียนชายและหญิง จ านวน 5 คน ตามท่ีประกาศ 4 ข้อ โดยแนบเอกสารหลักฐาน  

หรือมีผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนในวันที่สมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่เป็น
ความจริงจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนถือเป็นข้อยุติ 

จ านวนนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 5 คน อยู่ในสัดส่วนของนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป 
   รับระเบียบการรับสมัคร 
     วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2564 ที่ห้องวิชาการ 
     วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ 
     เวลา 08.30 – 16.30 น. 

รับสมัคร   วันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔     
          เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

         ณ หอประชุมพระราชทาน   
       สอบวัดความรู้  วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖๔     

           เวลา  ๐8.3๐ น.  (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 
        ประกาศผลและรายงานตัว  

วันที่  6  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    
           เวลา  ๐8.3๐-๑2.00 น.    
        มอบตัว        วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
       เวลา  ๐8.3๐-๑2.00 น.    
 (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 



-๕- 
 

 

  5) นักเรียนที่ประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดหาที่
เรียนให้ 
   ยื่นความจ านง  วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2564 
      เวลา 08.30 – 16.30 น. 
      ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา 
   ประกาศผล  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
      เวลา 09.00 – 16.30 น. 
      ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา 
   รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
      เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ โรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศผล 
           (ติดตามประกาศและข้อมูลที่เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา) 

  
6. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  จ านวน ๒ ด้าน รวม  14 คน ดังนี้ 
  6.1  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
 ๑) ดนตรีไทย (ดีด สี  ตี  เป่า ขับร้อง อ่านท านองเสนาะ) 

 รับนักเรียนชายและหญิง      จ านวน 2 คน 
 2) นาฏศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง    จ านวน 2 คน 
 3) ทัศนศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง    จ านวน ๒ คน 
  6.2  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
 ๑) ฟุตซอล  รับนักเรียนชาย     จ านวน 6 คน 
 2) เซปักตะกร้อ   รับนักเรียนหญิง     จ านวน 2 คน 
          หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะแผนการเรียนพละศึกษาเท่านั้น 
 
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2564  รายงานตัวสอบ เวลา 13.00 – 13.30  น. 
 
- ดนตรีไทย 
1. ปฏิบัติเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า / ขับร้องเพลงไทย  เพลงตามความถนัด 1 บทเพลง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 



-๖- 
 

 

- นาฏศิลป ์
1. ความสามารถทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ท่วงท่า ลีลา ความถูกต้องของท่าร า บุคลิกภาพ กล้า

แสดงออก และความสารถด้านการร้องเพลงประกอบการแสดง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 
3. สอบสัมภาษณ์ 

 
- ทัศนศิลป์ 
1. วาดภาพไม่จ ากัดเทคนิค ในหัวข้อ อยุธยาภูมิใจ มรดกไทย มรดกโลก ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง   

ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาเอง 
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 
3. สอบสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ   
1. น าบัตรประจ าตัวสอบ(ได้รับวันที่สมัคร) มาในวันสอบ 
2. น าแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา และสัมภาษณ์ 
3. การแต่งกายชุดนักเรียน การทดสอบนาฏศิลป์ น าผ้าแดงส่วนตัวมาด้วย (ถ้ามี) 
4. โรงเรียนเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้  โดยนักเรียนสามารถน าเครื่องดนตรีส่วนตัวมาสอบได้ 

 
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านกีฬา กรีฑา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2564  รายงานตัวสอบ เวลา 13.00 – 13.30  น. 
- ฟุตซอล 

ทักษะพ้ืนฐานการรับ - ส่ง  การยิงประตู  การเล่นเป็นทีม 
 
- เซปักตะกร้อ 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหว  ทักษะการเดาะ  เสริฟ  ตั้งลูก  การเล่นเป็นทีม 
 
หมายเหตุ   

1. น าบัตรประจ าตัวสอบ(ได้รับวันที่สมัคร) มาในวันสอบ 
2. น าแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา และสัมภาษณ์ 
3. การแต่งกาย เหมาะสมกับการทดสอบ (อนุญาตให้แต่งกายมาจากบ้าน) 
4. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ  ต้องเรียนแผนการเรียนพลศึกษา 

 
7. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน 
 ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ก าหนดรายละเอียด
การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมเข้าเรียนโดยใช้การสอบคัดเลือก     
ตามแผนการเรียนต่างๆ  จ านวน 136 คน ดังนี้ 

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์)     จ านวน           8 คน 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน           48  คน 
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๒. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์(เน้นอังกฤษ)   จ านวน           8 คน 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์       จ านวน           8 คน 

๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น    จ านวน    8 คน 
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน    จ านวน    8  คน 
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเกาหลี   จ านวน     8  คน 
๖. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก    จ านวน    8  คน 
๗. แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์)  จ านวน     8 คน 
     แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา    จ านวน            16  คน 
8.  แผนการเรียนพลศึกษา      จ านวน     8 คน 
     (รับสมัครเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษเท่านั้น) 

 
8. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คุณสมบัติของผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๘.๑ ผู้สมัครทุกประเภทต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๘.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอ่ืนและโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย  ตามแผนการเรียนต่างๆ  ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
   ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) / แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ๒.๗๕ ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ ภาค
เรียน  ไม่น้อยกว่า ๒.5๐ และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า ๒.5๐ 
   ๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ - 
จีน / ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส - เกาหลี  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ๒.๕๐ วิชา ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 
๒.๐๐ 

๓) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ๒.0๐   
   ๔) แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) / แผนการเรียน
ภาษาไทย - สังคมศึกษา  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ๒.๐๐  ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า   
๒.0๐  วิชาสังคมศกึษา  ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.0๐ 

5) แผนการเรียนพลศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ๒.00   
 ๘.3 ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ  (ตามรายละเอียดประกาศ
ในข้อ 4 ข้อย่อย ๕) 
 ๘.4 ผู้สมัครทุกประเภทในข้อ ๘.2 และ ๘.3 ต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียน และ
ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาที่ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามแผนการเรียน  
 ๘.5 ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะเป็น
นักเรียนของโรงเรียน 
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9. ใบสมัคร 
 9.1  ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่  http://www.ayw.ac.th 
 9.2  รับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร ๒ โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย  (ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 28 เมษายน ๒๕๖4   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

๑0. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย     
ตามวัน / เวลา ที่ก าหนดไว้ในใบสมัคร  
 กรณีสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมาสมัครในวันที่ 24 – 27 
เมษายน 2564 เท่านั้น 
 
๑1. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  11.1 ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  11.2  หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ปพ. ๑:บ)  หรือ  ใบรับรองของ 
โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๗) โดยหลักฐานต้องแสดงผลการเรียน ๕ 
ภาคเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดแต่ละแผนการเรียนที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
  11.3  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร)  
  11.4  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  ที่อ้างอิงได้  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  
๑  ฉบับ 
  11.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐาน            
การส าเร็จการศึกษา  หรือใบรับรอง  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
 
๑2. การประกาศผล 
 12.1  การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบคัดเลือก  ณ  ป้ายประกาศรายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามรายละเอียด
แนบท้าย 
 12.2  การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ
รายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ http://www.ayw.ac.th ตามวันและเวลาที่ก าหนดในข้อ ๗ และ
รายละเอียดแนบท้าย  
 
๑3. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดในข้อ 7 (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑3.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน   พร้อมลงลายมือชื่อ 
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 ๑3.๒ ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  2๐๐  บาท 

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/


-๙- 
 

 

13.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษาและเสื้อกีฬาสี รวม ๖๕๐ บาท    
 
๑4. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาที่ก าหนด  (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)  และ
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

14.1 รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
14.2 น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน 

๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
๔) ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา  

มารดา)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

14.3  ช าระเงินค่าประกันอุบัติเหตุ  150 บาท 
14.4  การช าระเงินบ ารุงการศึกษา รอการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บเงินบ ารุง

การศึกษา  ปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
และมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย 

 
๑5. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ  ในวันที่โรงเรียนก าหนดและประกาศให้
ทราบ 
 
 
 
 

     


