
 
 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
แนวปฏบิตัิ การรบันักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 4 ห้องเรียนปกต ิ

ปกีารศึกษา ๒๕๖5 
...................................................................................... 

๑.หลักการ 
 เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนท่ีเป็นธรรม     
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสท่ีเป็น
ธรรม บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และส่ือสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ท่ีรัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ค าสั่งหัวหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชุดท่ี ๒๕) ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและ
ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่ง 
กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติคณะกรรมการรับนักเรียน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕  มติคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๒๕ 
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มกราคม ๒๕๖๕ จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย          
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้  
 
2. แนวปฏิบัติ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานเปิดรั้ว
โรงเรียน  Open house online 2022 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการของ
โร ง เรี ยน ในสถานการณ์ก ารป้ องกั นการแพร่ ระบาดของ โ รค ติด เ ช้ื อ ไ วรั ส โ คโรน า COVID-19                                        
ท่ี http://www.ayw.ac.th/openhouse/  เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การก าหนด
แผนการรับนักเรียน ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมจากนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิม (โควตา) 
ร้อยละ ๘0 ของแผนการรับนักเรียน และรับนักเรียนท่ัวไปอีกร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน  

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม  

    รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีศักยภาพเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียรวม  ๕  ภาคเรียน  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ีหนึ่ง) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

๒) การรับนักเรียนทั่วไป  
     รับนักเรียนท่ัวไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน  ร้อยละ ๒๐  ของแผนการรับนักเรียน  ด้วยวิธีการสอบ
คัดเลือก  โดยข้อสอบของโรงเรียน  เพื่อยกระดับคุณภาพทางการจัดการศึกษา โดยก าหนดร้อยละของการ
คัดเลือกและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบโดยข้อสอบวิชาหลักตามแผนการเรียนท่ีสมัคร
ของโรงเรียน  ในกรณีท่ีรับนักเรียนตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) แล้ว ยังรับนักเรียนได้ไม่ครบตามแผนการรับ
นักเรียน จะน าสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนบัญชีส ารองเรียงล าดับท่ี ตามแผนการเรียน จนครบจ านวนท่ี
ประกาศรับ 

๓) การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
  รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติโดยคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 ประเภทความสามารถพิเศษท่ีคัดเลือก 
  1. ด้านศิลปะ  ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และ ทัศนศิลป์   
  2. ด้านกีฬา   ฟุตซอล เปตอง แบดมินตัน และเทควันโด 
 4) การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 

 คณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2565 
วันท่ี 24 มกราคม 2565  ก าหนดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามประกาศ นโยบาย 
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และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 
ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 

1. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไข และ
ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 

2. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
3. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็น

พิเศษ 
4. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  
5. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการรับนักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษของโรงเรียน 
 
 ผู้สมัครเง่ือนไขพิเศษทุกประเภท ต้องแนบเอกสารหลักฐาน หรือมีผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์ม
ของโรงเรียนในวันสมัครเท่านั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มี
เง่ือนไข 
 
3.  การใช้คะแนน O-NET   

 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไม่ใชค้ะแนน O-NET ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
4.  จ านวนการรับนักเรียนต่อห้อง 

 ห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน ๑7 ห้อง ห้องละ ๔0 คน 

5.  วันและเวลาการรับนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียน ตามวันและเวลาท่ี
ก าหนดตรงกันท่ัวประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง ก าหนดวันเวลา
การรับนักเรียน ดังนี้  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน 680 คน  จ าแนกตาม
ประเภทการรับได้ดังนี ้

1) นักเรียนชายและหญิงท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ของโรงเรียนเดิม จ านวน 544 คน 
รับใบสมัคร  วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 2565  ท่ีครูท่ีปรึกษา 
การรับสมัคร    วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565  ณ  โดม  3 
ประกาศผล  วันท่ี 15 มีนาคม 2565  
รายงานตัว  วันท่ี 15-19 มีนาคม 2565   ออนไลน์ 
มอบตัว   วันท่ี 3 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

(ไม่ส่งใบสมัครโควตา หรือ ไม่ปฏิบัติตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
         

2) นักเรียนชายและหญิงท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม โดยวิธีการ
สอบคัดเลือก  จ านวน  117 คน 
   รับสมัคร    วันท่ี  9 – 13 มีนาคม 2565 
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           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
          หอประชุมพระราชทาน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
       สอบคัดเลือก   วันท่ี  27  มีนาคม  ๒๕๖5     

            เวลา  ๐8.3๐-12.10 น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
      (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 
        ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕๖5     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
        มอบตัว         วันท่ี  3  เมษายน  ๒๕๖5 
            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
       

3) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน  14  คน  โดยวิธีการสอบ
คัดเลือกและสัมภาษณ์    
   รับสมัคร    วันท่ี  9 – 10 มีนาคม 2565 
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

          หอประชุมพระราชทาน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
       สอบคัดเลือก   วันท่ี  23  มีนาคม  ๒๕๖5     

เวลา  ๐8.3๐-12.10 น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
      (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 
        ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  24  มีนาคม  ๒๕๖5     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

สอบวัดความรู้ (ใช้คะแนนในการจัดช้ันเรียน) 
     วันท่ี  27  มีนาคม 2565     

เวลา  ๐8.3๐-12.10 น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
     (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 

มอบตัว         วันท่ี  3  เมษายน  ๒๕๖5 
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
  

4) นักเรียนท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ รับนักเรียนชายและหญิง จ านวน 5 คน ตามท่ีประกาศ 5 ข้อ โดย
แนบเอกสารหลักฐาน หรือมีผู้ลงนามรับรอง ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนในวันท่ีสมัคร หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงจะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ประเภทเงื่อนไขพิเศษถือเป็นข้อยุติ   

  รับสมัคร    วันท่ี  9 – 13 มีนาคม 2565 
           เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

          หอประชุมพระราชทาน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
       สอบวัดความรู้   วันท่ี  27  มีนาคม  ๒๕๖5     

            เวลา  ๐8.3๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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      (ควรมาถึงสนามสอบ เวลา 07.30 น.) 
        ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี  31  มีนาคม  ๒๕๖5     
            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
        มอบตัว         วันท่ี  3  เมษายน  ๒๕๖5 
            เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
  (หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์)   
 
6. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ 
 การรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  จ านวน ๒ ด้าน รวม  14 คน ดังนี ้
 6.1  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  6 คน 
 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   8  คน 
 ๑) ฟุตซอล  รับนักเรียนชาย     จ านวน 3 คน 
 2) เปตอง  รับนักเรียนชายและหญิง     จ านวน 2 คน 
 3) แบดมินตัน รับนักเรียนชายและหญิง  จ านวน 2 คน 
 4) เทควันโด รับนักเรียนชายและหญิง    จ านวน 1 คน 
           
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2565  รายงานตัวสอบ ที่โดม 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

โน้ตสากลในเพลงท่ีน ามาสอบ ผู้เข้าสอบเตรียมโน้ตมาให้กรรมการ 3 ชุด 
2. ปฏิบัติตามโน้ตสากลโดยทันที Sight Reading Note 
3. ปฏิบัติบันไดเสียง เมเจอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต 
4. ปรบมือตามอัตราส่วนโน้ตสากลท่ีก าหนด Sight Clapping ปรบมือตามโน้ตสากลโดยฉับพลัน 

หมายเหตุ ใช้สอบเฉพาะกลุ่มเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต ได้แก่ แซกโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเป็ต  
เฟรนซ์ฮอรน์ ทรอมโบน ยูโฟเนียม บาริโทน ทูบา ปิคโคโล ฟลุท สแนร์ดรัม เบสดรัม และ ฉาบ 

- นาฏศิลป ์
1. ความสามารถทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ ท่วงท่า ลีลา ความถูกต้องของท่าร า บุคลิกภาพ                

กล้าแสดงออก และความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบการแสดง 



-๖- 
 

 

2. แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 
3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมผ้าโจงและเพลงในการแสดงใส่แฟลชไดร์ฟมาเอง 
- ทัศนศิลป์ 
1. วาดภาพไม่จ ากัดเทคนิค ในหัวข้อ โขน มรดกทางภูมิปัญญาของชาติไทย ภายในระยะเวลา 2 ช่ัวโมง   

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

หมายเหตุ   
1. น าบัตรประจ าตัวสอบ(ได้รับวันท่ีสมัคร) มาในวันสอบ 
2. น าแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา และสัมภาษณ์ 
3. การแต่งกายชุดนักเรียน การทดสอบนาฏศิลป์ น าผ้าโจงส่วนตัวมาด้วย (ถ้ามี)     
4. โรงเรียนเตรียมเครื่องดนตรไีว้ให้ โดยนักเรียนสามารถน าเครื่องดนตรีส่วนตัวมาสอบได้ 

 
รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่  23 มีนาคม 2565  รายงานตัวสอบ ที่โดม 3 เวลา 08.00 - 08.30 น. 

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา (เกียรติบัตรหรือภาพถ่ายรางวัลท่ีได้รับ) 
หมายเหตุ   

1. น าบัตรประจ าตัวสอบ(ได้รับวันท่ีสมัคร) มาในวันสอบ 
2. น าแฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย เกียรติบัตร มาประกอบการพิจารณา 

 
7. การก าหนดรายละเอียดการรับนักเรียน 
 การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม          
เข้าศึกษาต่อโดยใช้การสอบคัดเลือก  ตามแผนการเรียนต่างๆ  จ านวน 136 คน ดังนี้ 

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

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 
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8. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คุณสมบัติของผู้สมัครระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 ๘.๑ ผู้สมัครทุกประเภทต้องส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๘.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกเข้าเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย  ตามแผนการเรียนต่างๆ  ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  ๑) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) / แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ๒.๗๕ ผลการเรียนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ ภาคเรียน  ไม่น้อย
กว่า ๒.3๐ และผลการเรียนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า ๒.3๐ 
  ๒) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ - จีน / 
ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส - เกาหลี  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ๒.๕๐ วิชา ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

๓) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ๒.0๐   
  ๔) แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) / แผนการเรียนภาษาไทย - 
สังคมศึกษา  มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ๒.๐๐  ผลการเรียนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า   ๒.0๐       
วิชาสังคมศึกษา  ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.0๐ 

5) แผนการเรียนพลศึกษา มีผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา ๒.00   
 ๘.3 ผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษ  (ตามรายละเอียดประกาศ
ในข้อ 2 ข้อย่อย 4) 
 ๘.4 ผู้สมัครทุกประเภทในข้อ ๘.2 และ ๘.3 ต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉล่ียรวม ๕ ภาคเรียน และ
ผลการเรียนเฉล่ีย ๕ ภาคเรียน ในรายวิชาท่ีก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติตามแผนการเรียน มาแสดงในวันสมัคร  
 ๘.5 ผู้สมัครทุกประเภทต้องมีความประพฤติเรียบร้อยบุคลิกภาพเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีจะเป็น
นักเรียนของโรงเรียน 
 
9. ใบสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ท่ี http://www.ayw.ac.th  ผู้สนใจขอรับ            
ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ท่ีส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ต้ังแต่
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
 
๑0. การสมัคร 
 ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย     
ตามวัน / เวลา ท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร  
 กรณีสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมาสมัครในวันที่ 9 - 10 
มีนาคม 2565 เท่านั้น  
 
๑1. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  11.1 ใบสมัครโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมกรอกรายละเอียด 
  11.2  หลักฐานท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (ปพ. ๑:บ)  หรือ  ใบรับรองของ 

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


-๘- 
 

 

โรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ปพ. ๗) โดยหลักฐานต้องแสดงผลการเรียน ๕ 
ภาคเรียน ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดแต่ละแผนการเรียนท่ีสมัคร ฉบับจริงหรือส าเนา  
  11.3  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  จ านวน ๓ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร)  
  11.4  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  หรือหลักฐานอื่น ๆ  ท่ีอ้างอิงได้  ฉบับจริงหรือส าเนา 
  11.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล  ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่ตรงกับหลักฐาน            
การส าเร็จการศึกษา  หรือใบรับรอง  ฉบับจริงหรือส าเนา  (ถ้ามี) 
  11.6 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องน าเอกสาร/หลักฐานที่แสดงข้อมูลยืนยัน ตามประเด็น
เงื่อนไขพิเศษต่างๆ ฉบับจริง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ฉบับ และหนังสือรับรองนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 

หมายเหตุ  เอกสารและหลักฐานต่างๆใช้เพื่อประกอบการตรวจหลักฐานในวันสมัครเท่านั้น โดย
โรงเรียนจะไม่เก็บเอกสารและหลักฐานไว้ ยกเว้น เอกสาร/หลักฐานของผู้สมัครประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 
๑2. การประกาศผล 
 12.1  การมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ผู้สมัครท่ีคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนได้ตรวจสอบใบสมัคร
และหลักฐานการสมัคร  ครบถ้วนถูกต้อง  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ท้ังนี้โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์   
เข้าสอบคัดเลือกท่ี  http://www.ayw.ac.th  และFacebook กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
 12.2  การมีสิทธิ์เข้าศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ  ป้ายประกาศ
รายช่ือของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  http://www.ayw.ac.th  และFacebook กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ตามวันและเวลาท่ีก าหนดในข้อ 5  
 
๑3. การรายงานตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดในข้อ 5 (หากพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์)  และต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑3.๑ น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวของโรงเรียน   พร้อมลงลายมือช่ือ 
รายงานตัว  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

13.2  ช าระเงินบ ารุงสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 200 บาท 
 
๑4. การมอบตัว 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องมามอบตัว  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)  และ
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

14.1 รับเอกสารการมอบตัว  ตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นห้องเรียนท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ 
14.2 น าเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้มายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับมอบตัวของโรงเรียน 

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

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



-๙- 
 

 

 
15.  การช าระเงินบ ารุงการศึกษา แบ่งออกเป็น 
          15.1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ /อังกฤษ-ญี่ปุ่น / อังกฤษ-ฝรั่งเศส / อังกฤษ-เกาหลี / 
คอมกราฟิก / ไทย-สังคม / พลศึกษา   ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน  2,350 บาท  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 1,700 บาท   
 15.2 แผนการเรียน อังกฤษ-จีน  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  2,550 บาท  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 1,900 
บาท     
            โดยโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพื่อช าระเงินบ ารุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยหลังจาก         
เปิดภาคเรียน 
 
๑6. การปฐมนิเทศ 
 ผู้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่โรงเรียนก าหนดและประกาศ                
ให้ทราบ 
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โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

(ห้องเรียนปกติ) 
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 

 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรมศาสตร์) 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาที่สอบ คะแนน 
ค40002 คณิตศาสตร์ ฉบับ 2 (ข) 

 
08.30 – 09.30 น. 40 

อ40002 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 2 (ข) 
 

09.40 – 10.30 น. 40 

ว40002 วิทยาศาสตร์ ฉบับ 2 (ข) 
 

10.40 – 11.30 น. 40 

 
 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ) 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาที่สอบ คะแนน 
ค40002 คณิตศาสตร์ ฉบับ 2 (ข) 

 
08.30 – 09.30 น. 40 

อ40002 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 2 (ข) 
 

09.40 – 10.30 น. 40 

อ40003 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 3 (ข) 
 

10.40 – 11.40 น. 40 

 

 

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน่ / ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝร่ังเศส – ภาษาเกาหลี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาที่สอบ คะแนน 
ค40003 คณิตศาสตร์ ฉบับ 3 (ข) 

 
08.30 – 09.30 น. 40 

อ40002 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 2 (ข) 
 

09.40 – 10.30 น. 40 

อ40003 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 3 (ข) 
 

10.40 – 11.40 น. 40 



-๑๑- 
 

 

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๕ 
(ห้องเรียนปกติ) 

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 
 

แผนการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา (เน้นนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) 

แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา    
แผนการเรียน พลศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาที่สอบ คะแนน 
ค40003 คณิตศาสตร์ ฉบับ 3 (ข) 

 
08.30 – 09.30 น. 30 

อ40002 ภาษาอังกฤษ ฉบับ 2 (ข) 
 

09.40 – 10.30 น. 30 

ท40001 ภาษาไทย 
 

10.40 – 11.20 น. 30 

ส40001 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

11.30 – 12.10 น. 30 

 
หมายเหตุ  

1. นักเรียนท่ีรายงานตัวความสามารถพิเศษแล้วต้องมาสอบวัดความรู้ทุกคน  
2. นักเรียนท่ีสมัครเงื่อนไขพิเศษ 5 ข้อ (สพฐ.) ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ทุกคน 

 

 
 

 
 

ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 

กรอกชื่อ-สกุล , เลขที่ ,
วิชา , วันที่สอบ 

กรอกเลขประจ าตัวผู้สมัครและใช้ดินสอ 
2B ระบายตัวเลขให้ตรงตามช่อง 

กรอกรหัสชุดวิชาและใช้ดินสอ 2B     

ระบายพยัญชนะและตัวเลขให้ตรงตามช่อง 

ใช้ดินสอ 2B ระบาย

ตัวเลขให้ตรงตามช่อง   
ที่เลือกตอบในแต่ละข้อ 


