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ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา  2564 

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

เพ่ือให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 จึงก าหนดรายละเอียด 
การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ 

 
 

 
การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบ่งการรับ  เป็น 7 ประเภท 

1. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) 
3. ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) ตามโครงการ Education Hub 
4. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
5. ประเภทนักเรียนทั่วไป 
6. ประเภทความสามารถพิเศษ 
7. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

     

 
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของ สสวท. 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 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 2.75 

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 จะตอ้งมีความพร้อมในการช าระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  ดังนี้ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา     2,000 บาท   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต ม.ต้น 5,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

1.12   นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
ในห้องเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เป็นหลักสูตรที่ สสวท. ก าหนด นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์                     
ในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาใบ ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4-ป.5) พร้อมรับรองส าเนา 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.4 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 

2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. จ านวนที่รับ  2 ห้อง ห้องละ 36 คน รวมจ านวนนักเรียน  72   คน   
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  19 - 23 มีนาคม 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน  
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
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   วันสอบคัดเลือก  3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
                     หมายเหตุ   1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2.  หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                         บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
4.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

         ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันประกาศผล/รายงานตัว 5 เมษายน 2564     
 - ติดผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และ 
   ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th 
 - ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
   ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว   6 เมษายน 2564    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
  ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    
  ม.ต้น  
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 

 ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 1.2  ไม่จ ากัดอายุ    
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 

http://www.suw.ac.th/
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 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
     หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน IEP (Intensive English Program) จะต้องมีความพร้อมในการ
ช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  ดังนี้ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา              2,000 บาท   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)     13,000 บาท 
                       รวมเป็นเงิน     15,000 บาท 

1.11 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก  
จากต่างประเทศ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาใบ  ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5) 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

2.4 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

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

 รับสมัคร  19 – 23 มีนาคม 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน  
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 
    ภาษาอังกฤษ  
                     หมายเหตุ   1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 

                                          2.  บัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
                                               นักเรียน   

3.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
4.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ 
     ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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 วันประกาศผล/รายงานตัว 5 เมษายน 2564     
- ติดผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และ 
  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th 
- ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว  6 เมษายน 2564    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ        
  ตามท่ีก าหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
  ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
- พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English  
  Program 
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 

 ห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program)ตามโครงการ Education Hub 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 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 2.75 

2)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 
หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน 
 

http://www.suw.ac.th/


 6 

       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) จะต้องมีความพร้อม             
ในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  ดังนี้ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา                           2,000 บาท   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) 11,000 บาท 
                       รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 

1.11 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ห้องสมุดให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้า รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก  
จากต่างประเทศ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 ส าเนาใบ  ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 – ป.5) 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.4 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 

2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3.  จ านวนที่รับ 25   คน    
4.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  19 – 23 มีนาคม 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน  
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 
    ภาษาจีน  
                     หมายเหตุ   1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 

                                          2.  บัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
                                               นักเรียน   

3.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
4.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ 
     ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 ประกาศผล/รายงานตัว 5 เมษายน 2564     
- ติดผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และ 
  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th 
- ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

http://www.suw.ac.th/
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

 วันมอบตัว  6 เมษายน 2564    เวลา 09.00 น.    
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ        
  ตามท่ีก าหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
  ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
- พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual   
  Program) (Hub) 
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
 

 

 
    
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษา 
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 1.2  ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.5  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564  
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.5 หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (กรณีที่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
อยู่ไม่มีบิดาหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าของบ้าน) สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th หรือ  
ที่สถานที่รับสมัคร) 
 2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. เขตพื้นที่บริการ   ได้แก่   ต.บ้านกล้วย   ต.ธานี   ต.ปากแคว   ต.บ้านสวน (เฉพาะ หมู่ที่ 1)  

    ต.บ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ที่ 3)     ต.ยางซ้าย (ยกเว้นหมู่ที่ 2,4,8)  
    ต.บ้านป้อม (เฉพาะหมู่ 3,4,5,7)  
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4. จ านวนที่รับ  143   คน 
5. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28  เมษายน 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2.  หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                         บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด   
ณ เวทีศักยภาพ โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนด
ถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 8 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น.    
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทีห่อประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32)                              
- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 

                                       ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
    - ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท   

- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
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   ประเภทนักเรียนท่ัวไป 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. จ านวนที่รับ  142   คน 
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 เมษายน 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                         บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด   
ณ เวทีศักยภาพ โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนด
ถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 8 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น.    
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 
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ประเภทความสามารถพิเศษ 

- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด 
                                       ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

- ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท  
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
  
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 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 คุณสมบัติเพ่ิมเติมในประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แสดงความสามารถพิเศษพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.5 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
3. จ านวนที่รับ 20   คน  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 27 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
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 วันคัดเลือก  29 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น.   
                  หมายเหต ุ     1. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบคัดเลือก 
    2. สอบคัดเลือกตามความสามารถพิเศษ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 30 เมษายน 2564    เวลา 09.00 น.  
  - นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
   ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน   
   ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบทางโรงเรียนจะด าเนินการน ารายชื่อนักเรียน 
เป็นผู้สมัครเข้าเรียนประเภทในเขตพ้ืนที่และประเภทนักเรียนทั่วไปตามคุณสมบัติ 
ของนักเรียน 

 วันสอบจัดห้องเรียน 1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                       บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันมอบตัว                  8 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

- นักเรียนรายงานตัว   ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด           
  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท   
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
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ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ในปัจจุบันเท่านั้น 
 1.2 ส าเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 1.3 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.4 เป็นโสด 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
 2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 3. จ านวนที่รับ (ตามความเป็นจริง)  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                        บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.  
  - นักเรียนที่สอบคดัเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
   ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน   
   ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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 วันมอบตัว                  8 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) 

- นักเรียนรายงานตัว   ตรวจหลักฐาน  มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด           
  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
  7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
 

 
 

การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งการรับ เป็น 6 ประเภท 
1. ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเดิม 
2. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป 
4. ประเภทความสามารถพิเศษ   
5. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 

 

 

ประเภทนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเดิม 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา 2563 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
และต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเดือนเมษายน 2564 
  1.2 มีผลการเรียน   
        1) แผนการเรียนที่ 1  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์     ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.60 ขึ้นไป 

 2) แผนการเรียนที่ 2  ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์    ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
 3) แผนการเรียนที่ 3  ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา     ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป 
 4) แผนการเรียนที่ 4  ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส   ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
 5) แผนการเรียนที่ 5  ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน         ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 

2.  การรับสมัคร 
  2.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน (โดยกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง  
ถ้าเกิดความผิดพลาดอาจไม่พิจารณารับเข้าเรียน) 
  2.2  สถานที่รับสมัคร  ห้องทะเบียนวัดผล  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ประเภทห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร ์

 

3. ก าหนดการรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผล/วันมอบ  
  1) เปิดรับสมัคร     9 เมษายน 2564 
  2) ประกาศผลโควตา    24 เมษายน 2564 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารพระร่วง (อาคาร 2) 
  3) รายงานตัวโควตา    24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล  
  4) สอบคัดห้อง     2 พฤษภาคม 2564 (หากไม่มาสอบคัดห้องทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การมอบตัว) 
  5) ประกาศผล/รายงานตัว   6 พฤษภาคม 2564 
  6) มอบตัว     9 พฤษภาคม 2564 
     - เอกสารมอบตัว   1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
   2) ปพ.1 ฉบับจริง 
   3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
   4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
   5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
   6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
   7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
 

   
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 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) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 4) เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
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1.10 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการช าระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน                    
ในแต่ละภาคเรียน  ดังนี้ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา     2,000 บาท   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต ม.ปลาย 5,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

1.11 นักเรียนในโครงการ เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 

2.3 ส าเนาใบ ปพ.1 หรือสมุดประจ าตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
2.5 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

3. จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน รวมจ านวนนักเรียนที่รับ 60   คน  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  19 – 23 มีนาคม 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน

มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  4 เมษายน 2564   เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 3 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  
                     หมายเหตุ   1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                       บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

        ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันประกาศผล  5 เมษายน 2564    

 วันรายงานตัว  5 เมษายน 2564   เวลา 09.00 น. 
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด ณ อาคาร 
พระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใด
ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ประเภทนักเรียนท่ัวไป 

 วันมอบตัว                 6 เมษายน 2564   เวลา 08.30 น. 
- ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ     
  ตามรายละเอียดที่ก าหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 

      7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
 

 

 
   
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3  หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 1.2 ไม่จ ากัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 2.5 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
3.  ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  2 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5  วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
                   หมายเหตุ     1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                         บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  
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ประเภทความสามารถพิเศษ 

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ เวทีศักยภาพ 
โดยแต่งกายชุดนักเรียน ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  
ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว                 9 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.    
                                          - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด                
  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท   
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  2) ปพ.1 ฉบับจริง 
  3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
  4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
  5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
  6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 

      7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
 

 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ส าเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
 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 คุณสมบัติเพ่ิมเติมในประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
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2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แสดงความสามารถพิเศษพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.5 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. จ านวนที่รับ 10   คน  
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 27  เมษายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน 
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

 วันสอบคัดเลือก  29 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น.   
                  หมายเหต ุ     1. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบคัดเลือก 
    2. สอบคัดเลือกตามความสามารถพิเศษ 

 วันประกาศผลและรายงานตัว 30 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  
  - นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องมารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด   
   ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยแต่งกายชุดนักเรียน   
   ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า  สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
หมายเหตุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบทางโรงเรียนจะด าเนินการน ารายชื่อนักเรียน 
เป็นผู้สมัครเข้าเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป 

 วันสอบจัดห้องเรียน 2 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  
                                   ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
                   หมายเหตุ     1. นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2. หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                       บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป และปากกาในการท าข้อสอบ 
4. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

              บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี 

 วันมอบตัว                  9 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.    
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด                
  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท   
     - เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
        2) ปพ.1 ฉบับจริง 
        3) ส าเนา ปพ.1 พร้อมรับรองส าเนา 
        4) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
        5) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
        6) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 
        7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 
แผนการเรียนที่เปิด 

1.  กลุ่มวิชาเลือก วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
3.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา 
4.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
5.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
6.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา (ทวิศึกษา) 
7.  กลุ่มวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา (ธุรกิจ) 

 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ในปัจจุบันเท่านั้น 
 1.2 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือก าลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 1.3 ไม่จ ากัดอายุ    
 1.4 เป็นโสด 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย  
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา  
 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
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3. จ านวนที่รับ (ตามความเป็นจริง)          
4. ก าหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

 รับสมัคร  24 – 28 เมษายน 2564   เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน  
    มาสมัครด้วยตนเอง  ตามก าหนดวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

   วันสอบคัดเลือก  2 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 -15.00 น.  ตามตารางสอบ 5 วิชา  

                                    ไดแ้ก ่วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ 
                     หมายเหตุ   1.  นักเรียนจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ 
                                    2.  หากบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบหายสามารถน าบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น  
                                         บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได้  

3.  ใช้ปากกาในการท าข้อสอบ 
4.  ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 08.30 น.  เพ่ือรับฟังค าชี้แจง เรื่องการสอบ  

         ณ โดมหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันประกาศผล/รายงานตัว 6 พฤษภาคม 2564     
 - ติดผลการสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และ 
   ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th 
 - ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
   ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษา   
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 วันมอบตัว   9 พฤษภาคม 2564    เวลา 09.00 น.    
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนด                
  ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
- ค่าบ ารุงการศึกษา  2,000  บาท   
- เอกสารมอบตัว 1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
    2) ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองส าเนา  
    3) ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองส าเนา 
    4) ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองส าเนา 

    5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้ส าเนาสูติบัตรพร้อมรับรองส าเนาแทนได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

 (นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

http://www.suw.ac.th/

