โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
แนวปฏิบตั ิ การรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๖5
......................................................................................
๑.หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดาเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รั บ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดที่ ๒๕) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริห ารและการจัด การศึกษาของ
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ไปยัง คณะกรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการรับนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๕ จึง ก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการรั บนักเรียน ของโรงเรี ยนอยุ ธยาวิ ทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

-๒2. แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียน
และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนโดยคานึง ถึงโอกาสของนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบ า ล
โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิ ดรั้ ว
โรงเรียน Open house online 2022 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของ
โรงเรี ย นในสถานการณ์ ก ารป้ องกั นการ แพร่ ร ะบาดของโ รคติ ด เชื้ อ ไวรั สโ คโรน า COVID-19
ที่ http://www.ayw.ac.th/openhouse/ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ หมายถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียน โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(ก) มีทะเบียนบ้านอยู่ ในทุ กต าบล ของอาเภอพระนครศรีอยุ ธยา โดยต้องอาศั ยอยู่กั บบิ ดา
มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย ๒ ปี ก่อน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖3
(ข) กรณีเจ้าบ้านไม่ใช่บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการตามแบบฟอร์ มของโรงเรี ยน โดยแนบสาเนาหลักฐานการอยู่ อาศั ยอย่างน้อย 2 ปี(ก่อนวันที่ 16
พฤษภาคม 2563) และให้เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ปกครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียนเป็นผู้
รับรองการอาศัยอยู่จริง หากตรวจพบภายหลังว่าการรับรองข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกเพิกถอนสิทธิ์การสมัคร
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน
รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพทางการจัด
การศึกษา โดยกาหนดร้อยละของการคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบโดยข้อสอบ
ของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ร้อยละ 100
2) การรับนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)
นักเรียนทั่วไป หมายถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาอยู่นอกเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา และ
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
รั บ นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการจัดการศึกษา โดยกาหนดร้อยละของการคัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบ
โดยข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ร้อยละ 100
3) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบปฏิ บั ติ โดย
คณะกรรมการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-๓ประเภทความสามารถพิเศษที่คัดเลือก
1. ด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ และ ทัศนศิลป์
2. ด้านกีฬา ฟุตบอล เปตอง ว่ายน้า และเทควันโด
4) การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่
1/2565 วันที่ 24 มกราคม 2565 กาหนดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศ
นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาดังนี้
1. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมี
เงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์
ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
5. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน
ผู้สมัครเงื่อนไขพิเศษทุกประเภท ต้องแนบเอกสารหลักฐาน หรือมีผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์ม
ของโรงเรียนในวันสมัครเท่านั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มี
เงื่อนไข
3. การใช้คะแนน O-NET
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนน O-NET ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. จานวนการรับนักเรียนต่อห้อง
ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๓ ห้อง ห้องละ ๔2 คน
5. วัน เวลา และจานวนการรับนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนดาเนินการรับนักเรียน ตามวันและเวลาที่
กาหนดตรงกันทั่วประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง กาหนดวันเวลา
การรับนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ รับ นักเรียนชายและหญิง จานวน 546 คน จาแนก
ตามประเภทการรับได้ดังนี้
1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน 188 คน
รับสมัคร
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-๔ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐8.3๐-12.20 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๒) นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) โดยใช้การสอบคัดเลือก
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน 293 คน
รับสมัคร
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐8.3๐-12.20 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รับนักเรียนชายและหญิง จานวน 30 คน โดยวิธีการคัดเลือกจากการสอบทักษะการปฏิบัติ
จานวนนักเรียนความสามารถพิเศษ 30 คน
รับสมัคร
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบคัดเลือก วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐8.3๐-12.00 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบวัดความรู้ (ใช้คะแนนในการจัดชั้นเรียน)
วันที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา ๐8.3๐-12.20 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

-๕(ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 7.30 น.)
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
๔) นั ก เรี ย นที่ มี เ งื่อ นไขพิเ ศษ รั บ นั ก เรี ย นชายและหญิง จ านวน 35 คน ตามที่
ประกาศ 5 ข้อ โดยแนบเอกสารหลักฐาน หรือมีผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนในวันที่ สมั คร
หากตรวจสอบภายหลั งพบว่า ข้ อ มูล ไม่ เ ป็น ความจริ ง จะถู กตั ด สิ ท ธิ์โ ดยไม่ มีเ งื่อ นไข ผลการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษถือเป็นข้อยุติ จานวนนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 35 คน
รับสมัคร
วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐8.3๐-12.20 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.)
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
มอบตัว
วันที่ 2 เมษายน ๒๕๖5
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
(หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
6. การกาหนดรายละเอียดการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กาหนดรายละเอียดการรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ จานวน ๒ ด้าน รวม 30 คน ดังนี้
6.1 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 15 คน
๑) ดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า ขับร้อง อ่านทานองเสนาะ)
รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน 5 คน
๒) ดุริยางค์/ดนตรีสากล (ตี และ เป่า) รับนักเรียนชายและหญิง จานวน ๕ คน
๓) นาฏศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน ๓ คน
๔) ทัศนศิลป์ รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน ๒ คน
6.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 15 คน
๑) ฟุตบอล รับนักเรียนชาย
จานวน 9 คน
2) เปตอง รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน 2 คน
3) ว่ายน้า รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน 2 คน
4) เทควันโด รับนักเรียนชายและหญิง
จานวน 2 คน

-๖รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565 รายงานตัวสอบที่โดม 3 เวลา 08.00 - 08.30 น.
- ดนตรีไทย
1. ปฏิบัติเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า / ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงตามความถนัด 1 บทเพลง
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO
3. สอบสัมภาษณ์
- ดุริยางค์/ดนตรีสากล
1. ทดสอบปฏิบัติดนตรีสากล เพลงตามความถนัด 1 บทเพลง ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง หากมี
โน้ตสากลในเพลงที่นามาสอบ ผู้เข้าสอบเตรียมโน้ตมาให้กรรมการ 3 ชุด
2. ปฏิบัติตามโน้ตสากลโดยทันที Sight Reading Note
3. ปฏิบัติบันไดเสียง เมเจอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต
4. ปรบมือตามอัตราส่วนโน้ตสากลที่กาหนด Sight Clapping ปรบมือตามโน้ตสากลโดยฉับพลัน
หมายเหตุ ใช้สอบเฉพาะกลุ่มเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต ได้แก่ แซกโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต
เฟรนซ์ฮอร์น ทรอมโบน ยูโฟเนียม บาริโทน ทูบา ปิคโคโล ฟลุท สแนร์ดรัม เบสดรัม และ ฉาบ
- นาฏศิลป์
1. ความสามารถทางด้ า นการแสดงนาฏศิ ล ป์ ท่ ว งท่ า ลี ล า ความถู ก ต้ อ งของท่ า ร า บุ ค ลิ ก ภาพ
กล้าแสดงออก และความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบการแสดง
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO
3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมผ้าโจงและเพลงในการแสดงใส่แฟลชไดร์ฟมาเอง
- ทัศนศิลป์
1. วาดภาพไม่จากัดเทคนิค ในหัวข้อ โขน มรดกทางภูมิปัญญาของชาติไทย ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบมาเอง
2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO
3. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
1. นาบัตรประจาตัวสอบ(ได้รับวันที่สมัคร) มาในวันสอบ
2. นาแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา และสัมภาษณ์
3. การแต่งกายชุดนักเรียน การทดสอบนาฏศิลป์ นาผ้าโจงส่วนตัวมาด้วย (ถ้ามี)
4. โรงเรียนเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้ โดยนักเรียนสามารถนาเครื่องดนตรีส่วนตัวมาสอบได้
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565 รายงานตัวสอบที่โดม 3 เวลา 08.00 - 08.30 น.
- ฟุตบอล
ทดสอบทักษะ การเดาะบอล การเลี้ยงบอล การรับ-ส่งบอล การเล่นเป็นทีม
- เปตอง
ทดสอบทักษะ การวางลูก การตีลูก การแข่งขัน
- ว่ายน้า
ทดสอบการว่ายน้า ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร (สถิติเวลา)

-๗- เทควันโด
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬาเทควันโด(เกียรติบัตรหรือภาพถ่ายรางวัลที่
ได้รับ)
หมายเหตุ
1. นาบัตรประจาตัวสอบ(ได้รับวันที่สมัคร) มาในวันสอบ
2. นาแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา และสัมภาษณ์
3. การแต่งกาย เหมาะสมกับการทดสอบ (อนุญาตให้แต่งกายมาจากบ้าน)
7. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
7.1 ผู้สมัครทุกประเภทต้องสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 หรือเทียบเท่า
7.2 ผู้สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อ 2 ข้อย่อย 1)
มีหลักฐานยืนยันคุณสมบัติฉบับจริงหรือสาเนา
7.3 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีความสามารถพิเศษดีเด่นด้ าน
ศิลปะ และกีฬา ตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2 ข้อย่อย 3)
7.4 ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษนาแฟ้มเอกสาร หลักฐาน มาในวันสอบคัดเลือก (ถ้ามี)
7.5 ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ ตามรายละเอียดที่ประกาศ
ในข้อ 2 ข้อย่อย ๔) (โดยต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษในวันที่สมัครเท่านั้น)
7.6 ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมที่ จะเป็น
นักเรียนของโรงเรียน
8. ใบสมัคร
ผู้ ส นใจสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ประกอบการรับ สมั ค รได้ ที่ http://www.ayw.ac.th ผู้ ส นใจขอรั บ
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ตั้งแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
9. การสมัคร
ผู้ส มัค รต้อ งมาสมัค รด้ว ยตนเอง (แต่ง กายเครื่อ งแบบนัก เรีย น) ณ โรงเรีย นอยุธ ยาวิท ยาลัย
ตามวัน / เวลา ที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
กรณีส มัค รชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ ๑ ประเภทความสามารถพิเ ศษ ต้อ งมาสมัค รในวันที่ 9 - 10
มีนาคม 2565 เท่านั้น
๑0. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
1. ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกรอกรายละเอียด
2. หลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๑:ป) หรือ ใบรับรองของ
โรงเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ. ๗) ฉบับจริงหรือ สาเนา

-๘3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
4. ประเภทในเขต ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิง ได้
ว่า มีคุณ สมบัติค รบถ้วน ตามข้อ 2 ข้อ ย่อ ย 1) (เช่น สาเนาทะเบียนบ้า นของเจ้า บ้า น / สาเนาทะเบียน
บ้านของบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง / หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
5. ประเภทนอกเขต ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริงหรือ สาเนา
6. หลัก ฐานการเปลี ่ย นชื ่อ - ชื ่อ สกุล ของผู ้ส มัค รหรือ ผู ้เ กี ่ย วข้อ งที ่ไ ม่ต รงกับ หลัก ฐาน
การสาเร็จการศึกษา หรือใบรับรอง ฉบับจริงหรือ สาเนา (ถ้ามี)
7. ประเภทเงื่อนไขพิเ ศษ ต้อ งนาเอกสาร/หลักฐานที่แสดงข้อมูล ยืนยัน ตามประเด็นเงื่อนไข
พิเ ศษต่างๆ ที่ร ะบุ ๕ ข้อ ตามประกาศ ข้อ 2 ข้อ ย่อ ย 4) ฉบับ จริง พร้อ มสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ และ
หนังสือ รับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกาหนด
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานต่างๆใช้เพื่อประกอบการตรวจหลักฐานในวันสมัครเท่านั้น โดย
โรงเรียนจะไม่เก็บเอกสารและหลักฐานไว้ ยกเว้น เอกสาร/หลักฐาน ของผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ
๑1. การประกาศผล
11.1 การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร ครบถ้วนถูกต้อง จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์
เข้าสอบคัดเลือกที่ http://www.ayw.ac.th และFacebook กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
11.2 การมีสิทธิ์เข้าศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ ป้ายประกาศ
รายชื่อของโรงเรียนอยุ ธยาวิ ทยาลั ย http://www.ayw.ac.th และFacebook กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรี ยน
อยุธยาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กาหนดในข้อ 5
11.3 กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมลาดับสุดท้ายเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรายวิชา โดยพิจารณาจาก
คะแนนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลาดับ
๑2. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด (หากพ้นกาหนดดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์) และต้องปฏิบัติดังนี้
๑2.๑ นาบัตรประจาตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวของโรงเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรายงานตัว
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
12.2 ชาระเงินบารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 200 บาท
๑3. การมอบตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว ตามวันเวลาที่กาหนด (หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) และ
ต้องปฏิบัติดังนี้
13.1 รับเอกสารการมอบตัว ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดไว้
13.2 นาเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัวของโรงเรียน
๑) ใบมอบตัว พร้อมกรอกรายละเอียด
๒) หลักฐานการสาเร็จการศึกษา (ปพ. ๑:บ) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๓) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ

-๙๔) ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) ฉบับจริง พร้อมสาเนาเอกสาร ๑ ฉบับ
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จานวน ๑ รูป (ติดใบมอบตัว)
14. การชาระเงินบารุงการศึกษา แบ่งออกเป็น
14.1 ห้องคู่ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2,550 บาท ภาคเรียนที่ 2 จานวน 1,700 บาท
14.2 ห้องคี่ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2,350 บาท ภาคเรียนที่ 2 จานวน 1,900 บาท
โดยโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพื่อชาระเงินบารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยหลังจาก
เปิดภาคเรียน
๑5. การปฐมนิเทศ
ผู้มีสิท ธิ์เ ข้า ศึก ษาทุก คนจะต้ อ งเข้า รับ การปฐมนิ เ ทศ ในวัน ที่โ รงเรีย นกาหนดและประกาศ
ให้ทราบ

-๑๐-

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๕
(ห้องเรียนปกติ)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2565
ชุดวิชา
รหัส ค10001
การคิดคานวณ

รหัส ท10002
ภาษากับสังคม

ตารางสอบคัดเลือก
วิชา
คณิตศาสตร์
(40 คะแนน)
วิทยาศาสตร์
(40 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(40 คะแนน)
ภาษาไทย
(40 คะแนน)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(40 คะแนน)

เวลา
๘.๓๐ – 9.2๐ น.
9.20 – ๑0.10 น.
๑0.2๐ – ๑1.0๐ น.
11.๐0 – ๑1.40 น.
11.40 – ๑2.2๐ น.

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่รายงานตัวความสามารถพิเศษแล้วต้องมาสอบวัดความรู้ทุกคน เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้อง
ตัวอย่างกระดาษคาตอบ

กรอกชื่อ-สกุล , เลขที่ ,
วิชา , วันที่สอบ
ใช้ดินสอ 2B ระบาย
ตัวเลขให้ตรงตามช่อง
ที่เลือกตอบในแต่ละข้อ
กรอกรหัสชุดวิชาและใช้ดินสอ 2B
ระบายพยัญชนะและตัวเลขให้ตรงตามช่อง
กรอกเลขประจาตัวผู้สมัครและใช้ดินสอ
2B ระบายตัวเลขให้ตรงตามช่อง

