
 
 

 

 
 
 
 
  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หอ้งเรียนพิเศษ 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

...................................................................................... 
๑. หลักการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เพ่ือเป็นฐานก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศอันเป็น
พ้ืนฐานในการวิจัยระดับสูง โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นเพ่ือให้การ
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ก าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้วโรงเรียน Open house online 2021 เพ่ือให้
นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
 
๒. พื้นที่บริการของโรงเรียน 
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่บริการ  เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
ในทุกเขตพ้ืนที่ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนา
เตม็ศักยภาพ 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่จะรับ 
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน ๑ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน  
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๔. คุณสมบัติของนักเรียน 
4.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖3 หรือเทียบเท่า 
4.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75 
4.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที ่๑ – ๓ จ านวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
4.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาพ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ 
4.5 มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
4.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
4.7 สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
4.8 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

 
๕. ก าหนดวันและเวลา 

รับสมัคร           วันที่ 19 – 23 มีนาคม ๒๕๖๔ 
     เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     ณ ห้องสมุด ชั้น 1  อาคาร 5  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   สอบคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2564 
     เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   ประกาศผล วันที่ 7 เมษายน 2564 
     เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ ป้ายประกาศหน้าอาคาร 2  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
   รายงานตัว วันที่ 8 เมษายน 2564 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง 629 อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

   มอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2564 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง ๖๒8 อาคารอเนกประสงค์    
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.) 
 
 

http://www.ayw.ac.th/
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๗. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดไว้ในใบสมัคร ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 
๘. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

8.1 ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
8.2 หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๑:บ) หรือใบรับรองของโรงเรียนที่

ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ. ๗)  ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ 
8.3 หลักฐานแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติที่ก าหนดในข้อ ๔.๒-๔.๔  ฉบับจริง พร้อมส าเนา

เอกสาร ๑ ฉบับ 
8.4 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
8.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือหลักฐานอื่นๆที่อ้างอิงได้ ที่แสดงคุณสมบัติครบถ้วน      

ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑  ฉบับ 
8.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ตรงกับหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑  ฉบับ 
 

๙. ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี      
และสิ่งแวดล้อม 
 

วันที่ เวลา วิชา 
4 เมษายน 2564 ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. คณิตศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 ๑๑.๐๕ - ๑๒.๐๕ น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับ (๑) 
 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. วิทยาศาสตร์  ฉบับ (๑) 

 

๑๐. การประกาศผล 
 10.๑ การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบคัดเลือก ณ ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ http://www.ayw.ac.th                
ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 10.๒ การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศ
รายชื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และ  http://www.ayw.ac.th  ตามวันและเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ ๕ และ
รายละเอียด แนบท้าย 
 
๑๑. การรายงานตัว 
 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษฯ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตัวจริง  (ล าดับที่  
๑ – ๓๐)   พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ๑ คน รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน  ที่ห้อง 629 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

http://www.ayw.ac.th/
http://www.ayw.ac.th/
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 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวจริง (ล าดับที่ ๑ – ๓๐) ทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดในข้อ ๕    
(หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑1.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อ     
รายงานตัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

๑1.2 ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  200  บาท 
11.๓ ช าระเงินค่าชุดพลศึกษาและเสื้อกีฬาสี รวม ๖๕๐ บาท 
๑๒.๔ ช าระเงินค่าเสื้อห้องเรียนพิเศษและเสื้อกาวน์ พร้อมปักชื่อ รวม 800 บาท    

   
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตัวส ารอง (ล าดับที่ ๓๑ – ๔๐) รอการติดต่อจากคณะกรรมการรับนักเรียนตามล าดับ
ที่ส ารองโดยจะต้องมารายงานตัวและปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในวันเวลาที่ก าหนด 
 
๑๒. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาที่ผ่านการรายงานตัวทุกคนจะต้องมามอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนดใน
ข้อ ๕ (หากพ้นก าหนด ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑2.๑ รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้ 
 ๑2.๒ น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน 
  ๑) ใบมอบตัว  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  ๒) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร  ๑ ฉบับ 
  ๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร  ๑  ฉบับ 

๔) ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน  (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา  
มารดา)  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร ๑  ฉบับ 
  ๕) รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้วครึ่ง  จ านวน ๑ รูป  (ติดใบมอบตัว) 

๑2.๓ การช าระเงินบ ารุงการศึกษารอการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
และมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการ (ท่ีเพ่ิมจากหลักสูตรปกติ) มีดังนี้ 
ภาคเรียนที่ ๑  ค่าค่ายวิทยาศาสตร์ (๓ วัน ๒ คืน) ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

(สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)  ค่าวิทยากรสอนเสริมแบบเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา  
ค่าอบรมทักษะทางเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ ๒  ค่าค่ายสานสัมพันธ์พ่ีน้อง  ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (สาขา
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ค่าวิทยากรสอนเสริมแบบเข้มในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา        
ค่ากิจกรรม Rally Mathematics ค่าอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

หมายเหตุ นักเรียนไม่ผ่าน หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จบหลักสูตร 
 
๑๔. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 



-๕- 
 

 

  
 
 
 
 

ตารางสอบคัดเลือก 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางสอบคัดเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน เวลาที่สอบ 

ค๔๐๐๐๐ คณิตศาสตร์ ฉบับ  (๑) 4 เมษายน 2564 
๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

อ๔๐๐๐๐ ภาษาอังกฤษ ฉบับ  (๑) 4 เมษายน 2564 
๑๑.๐๕ – ๑๒.๐๕ น. 

ว๔๐๐๐๐ วิทยาศาสตร์ ฉบับ  (๑) 4 เมษายน 2564 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 
* ตารางสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนบน 
 
 
 

 
ตั้งใจเรียน เพียรท าดี มวีินัย รับใช้สังคม 
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