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ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา  2561 

-------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จึงก าหนดรายละเอียด 
การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ 
 
 

 

การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบ่งการรับ  เป็น 8 ประเภท 
1. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
3. ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) ตามโครงการ Education Hub 
4. ประเภทโครงการห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอลชาย – วอลเล่ย์บอลหญิง)  
5. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
6. ประเภทนักเรียนทั่วไป 
7. ประเภทความสามารถพิเศษ   

     

 
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของ สสวท. 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

       1.10 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.9  ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  1)   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
  2)   การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
  3)   การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 
 1.11  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะต้องมีความพร้อมในการช าระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 5,000 บาท   

1.12   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เป็นหลักสูตรที ่สสวท. ก าหนด นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติ 
กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ใบ ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5) 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ 60   คน   
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ชั้นล่างอาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกาย 
    ชุดนักเรียน มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  10 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
                     หมายเหตุ   1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 
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 วันประกาศผลและรายงานตัว 15 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.  
 - นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ อาคาร   
   เกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใด 
   ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
   ปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 18 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  7 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
  - ผู้ปกครองนักเรียนประชุม ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)  
    พร้อมส่งเอกสารที่ค้างอยู่ (ปพ.1)   

 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) และห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) 
ตามโครงการ Education Hub 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
     หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน EP (English Program) จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่าย
ภาคเรียนละ 10,000 บาท และห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) จะต้องมีความพร้อมในการช าระ
ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 8,000 บาท 

1.11 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน และมีห้องสมุดให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้า รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ 
ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากต่างประเทศ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
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 2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ใบ  ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศกึษา (ป.4 – ป.5) 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ 60   คน   
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ชั้นล่างอาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกาย 
    ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

 วันสอบคัดเลือก  10 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
                     หมายเหตุ   1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 15 มีนาคม 2561    เวลา 09.00-12.00 น.   
- นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ อาคาร  
  เกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใด 
  ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 18 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  7 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
  - ผู้ปกครองนักเรียนประชุม ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)  
    พร้อมส่งเอกสารที่ค้างอยู่ (ปพ.1)   
 โครงการห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอลชาย – วอลเล่ย์บอลหญิง) 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2  ไมเ่กิดก่อนปี พ.ศ. 2547 
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.5 ส่วนสูงของนักเรียนชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร และนักเรียนหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 
เซนติเมตร 
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ  40   คน 
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  4 – 19 มกราคม 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  26 มกราคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา ได้แก่วิชา 
                                        คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                                        และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

                   หมายเหตุ     1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2561   เวลา 13.00 น. 

 วันประกาศผล  9 กุมภาพันธ์ 2561  

 วันรายงานตัว  10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
ณ  เวทีศักยภาพนักเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน  ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว
ตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 7 เมษายน 2561    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  7 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
  - ผู้ปกครองนักเรียนประชุม ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
    พร้อมส่งเอกสารที่ค้างอยู่ (ปพ.1)   

 

 
    

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษา 
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2  ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
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 1.5  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 และอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา/ปู/่ย่า/ตา  หรือยายเท่านั้นกรณีท่ีมีปัญหาให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการรับ
นักเรียนของโรงเรียน 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ 

2.3 ใบแสดงผลการสอบ O-NET  (ให้น ามาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม) 
3. เขตพื้นที่บริการ   ได้แก่   ต.บ้านกล้วย   ต.ธานี   ต.ปากแคว   ต.บ้านสวน (เฉพาะปั้มปตท. และบ้านเหมืองตามุก) 
       ต.บ้านหลุม    ต.ยางซ้าย (ยกเว้นหมู่ที่ 4)  
       ต.บ้านป้อม (เฉพาะหมู่ 3,4,5,7 บ้านนาสระลอย  บ้านป้อม อ.คีรีมาศ)  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  25 – 28  มีนาคม 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

(ให้ค่าน้ าหนัก 80%) และใช้คะแนน O-NET 20% 
                   หมายเหตุ     1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด   
ณ  เวทีศักยภาพนักเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว 
ตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 7 เมษายน 2561    เวลา 09.00 น.    
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)                              
- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 

                                       ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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   ประเภทนักเรียนท่ัวไป 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษา 
               อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 

2.3 ใบแสดงผลการสอบ O-NET  (ให้น ามาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2  
     โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม) 

3. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  25 – 28 มีนาคม 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  31 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5  วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
    (ให้ค่าน้ าหนัก 80%) และใช้คะแนน O-NET 20% 
                   หมายเหตุ     1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 4 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
ณ  เวทีศักยภาพนักเรียน  (สนามบาสฯ)  โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใด 
ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                  7 เมษายน 2561     เวลา 09.00 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

- นักเรียนรายงานตัว   ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด    
      ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ประเภทความสามารถพิเศษ 
 

 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 
       1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9 ด้านกีฬา - รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตซอลชาย ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลชาย/หญิง 

   คาราเต้โด  ซึ่งจะต้องเป็นนักกีฬาระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด หรือเป็นนักกีฬาเยาวชน 
   แห่งชาติ หรือนักกีฬาสโมสร กีฬาต่าง ๆ ที่เข้าแข่งขันแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศท่ี 1-3  

      ด้านดนตร ี - รับนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล ดุริยางค์ โดยได้เป็นนักดนตรีประจ าโรงเรียน  
  หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมแสดงในงานพิธีต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

     ด้านนาฎศิลป์ - รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ไทย มีพ้ืนฐานการร าวงมาตรฐานอย่างน้อย  
   5 เพลง มีเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับจังหวัดขึ้นไป 

      * อนึ่ง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องร่วมงานกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ 
   ของโรงเรียน (ตามความสามารถพิเศษ) จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

*** ในการสอบนักเรียนจะต้องน าอุปกรณ์มาเอง *** 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แสดงความสามารถพิเศษพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ 10   คน  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  25 – 26  มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

 วันคัดเลือก  27 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -12.00 น.   
                  หมายเหต ุ     1. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบคัดเลือก 
    2. สอบคัดเลือกตามความสามารถพิเศษ 
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 วันประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.  
  - นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
   ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน   
   ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันสอบจัดห้องเรียน 31 มีนาคม 2561   เวลา 09.00 - 15.00 น.  
- นักเรียนที่สอบได้ต้องมาสอบ 5 วิชาหลัก เพ่ือจัดห้องเรียน 

 วันมอบตัว                  7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

- นักเรียนรายงานตัว   ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด           
  ณ  อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

 
 
การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งการรับ เป็น 4 ประเภท 

1. ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเดิม 
2. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
3. ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษกีฬา (ฟุตบอลชาย – วอลเล่ย์บอลหญิง) 
5. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป 

 
 

ประเภทนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเดิม 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
และต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเดือนเมษายน 2561 
2.  การรับสมัคร 
 2.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน (โดยกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง ถ้าเกิด
ความผิดพลาดอาจไม่พิจารณารับเข้าเรียน) 
 2.2  เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 
 2.3  สถานที่รับสมัคร  ห้องทะเบียนวัดผล  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
3.  การเลือกแผนการเรียน   
  ผู้สมัครจะต้องเลือกแผนการเรียนที่โรงเรียนก าหนดโดยคิดจากผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแตป่ีการศึกษา 
2558 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 มีสิทธิ์สมัครเลือกแผนได้ 2 แผนการเรียน ดังนี้  
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

 

3.1 แผนการเรียนที่ 1  วิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์     
 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป 
3.2 แผนการเรียนที่ 2  ภาษาอังกฤษ -  คณิตศาสตร์     
 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป 
3.3 แผนการเรียนที่ 3  ภาษาอังกฤษ -  สังคมศึกษา     
 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
3.4 แผนการเรียนที่ 4  ภาษาอังกฤษ -  ภาษาฝรั่งเศส   
 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
3.5 แผนการเรียนที่ 5  ภาษาอังกฤษ -  ภาษาจีน          
 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 

4.  การประกาศผลและรายงานตัว 
 4.1  โรงเรียนจะประกาศผลตามแผนการเรียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคาร 2 
 4.2  นักเรียนต้องมารายงานตัวเพ่ือยืนยันว่าต้องการเรียนตามแผนการเรียนที่ได้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
           เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ ห้องทะเบียนวัดผล 
 4.3  ถ้านักเรียนได้ปฏิบัติตามข้อ  4.1  และ  4.2  แล้ว   
     นักเรียนต้องมาสอบเพ่ือคัดห้อง      วันที่ 1 เมษายน 2561  
           มอบตัวเพ่ือเข้าเรียนชั้น ม.4            วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.    
                                                       - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

                                            - นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ  
                                                     ตามรายละเอียดที่ก าหนด ทีห่อประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

 

   
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่  3  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 
       1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
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       1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
1.9 มีผลการเรียน 
 1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

 4) เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
1.10 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคเรียนละ 5,000 บาท 

1.11 นักเรียนในโครงการ เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงาน 
ในประเทศ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

2.2 ใบ ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 

3. จ านวนที่รับ 30   คน  
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ชั้นล่างอาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  นักเรียนต้องแต่งกาย 
    ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  11 มีนาคม 2561   เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 16 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด ณ ห้องวิชาการ 
อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 18 มีนาคม 2561   เวลา 08.30 น. 
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  8 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
  - ผู้ปกครองนักเรียนประชุม ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)  
    พร้อมส่งเอกสารที่ค้างอยู่ (ปพ.1)   
 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน EP (English Program) จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 10,000 บาท 

1.11   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน และมีห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากต่างประเทศ 
และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ  
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ใบ ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ 30   คน   
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ชั้นล่างอาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกาย 
    ชุดนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  11 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
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                     หมายเหตุ   1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง  เรื่อง การสอบ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 16 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.   
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ ชั้นล่าง 
อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียน
คนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 18 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  8 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. 
  - ผู้ปกครองนักเรียนประชุม ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)  
    พร้อมส่งเอกสารที่ค้างอยู่ (ปพ.1)   
 โครงการห้องเรียนพิเศษกีฬา (ฟุตบอลชาย – วอลเล่ย์บอลหญิง) 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 
 1.2  ไมเ่กิดก่อนปี พ.ศ. 2544 
 1.3  เป็นโสด  
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.5 ส่วนสูงของนักเรียนชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 175 เซนติเมตร และนักเรียนหญิงสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ 
3. จ านวนที่รับ  40   คน 
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  4 – 19  มกราคม 2561   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุด 

นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  26 มกราคม 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5  วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
    และสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2561 
                   หมายเหตุ     1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่อง การสอบ 
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ประเภทนักเรียนท่ัวไป 

 วันสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2561   เวลา 13.00 น. 

 วันประกาศผล  9 กุมภาพันธ์ 2561   

 วันรายงานตัว  10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด ณ เวทีศักยภาพ
นักเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน  ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  
สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 9 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.    
                                         - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

                              - นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 
                                       ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

 

 

   
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 

2.3 ใบแสดงผลการสอบ O-NET  (ให้น ามาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2) 
3.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  25 – 28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5  วิชา  
                                   ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
    (ใหค้่าน้ าหนัก 80%) และใช้คะแนน O-NET 20% 
                   หมายเหต ุ    1.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 

2.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่อง การสอบ 
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 วันประกาศผลและรายงานตัว 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00-12.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ เวทีศักยภาพ
นักเรียน โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  
สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 8 เมษายน 2561   เวลา 09.00 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด                
  ณ  อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 แผนการเรียนที่เปิด 
1.  กลุ่มวิชาเลือก วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
3.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา 
4.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
5.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


