 คุณสมบัติ

 คุณสมบัติ

1) สำเร็จกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือกำลังศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2560 หรือเทียบเท่ำ
2) ไม่จำกัดอำยุ
3) เป็นโสด

 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ต้องมีผล
กำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
โดยนำใบรับรองผลกำรเรียนจำกทำงโรงเรียนมำในวันสมัครด้วย
 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มเติม ภำคเรียนละ 5,000 บำท
 นักเรียนโครงกำรห้องเรียนกีฬำ (ฟุตบอล-วอลเลย์บอล)
 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ต้องมี
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรเรียน
ภำษำอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 3.00
 นักเรียนห้องเรียน EP (English Program) ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มเติม ภำคเรียนละ 10,000 บำท

 เขตพื้นที่บริการ
นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้ำนอยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม โดยอำศัยอยู่กับบิดำ/มำรดำ/ปู/่ ย่ำ/
ตำ/ยำย ที่เป็นเจ้ำของบ้ำน หรือเจ้ำบ้ำน อย่ำงน้อย 2 ปี
นับถึง 16 พฤษภำคม 2561

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 ต.บ้ำนกล้วย, ต.ธำนี, ต.ปำกแคว, ต.บ้ำนหลุม (ยกเว้นหมู่ 3)
ต.ยำงซ้ำย (เฉพำะหมู่ 8), ต.บ้ำนป้อม (เฉพำะหมู่ 3, 4, 5, 7
บ้ำนนำสระลอย, บ้ำนป้อม อ.คีรีมำศ)
 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ต้องมี
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 โดยนำใบรับรอง
ผลกำรเรียนจำกทำงโรงเรียนมำในวันสมัครด้วย
 นักเรียนโครงกำรห้องเรียนกีฬำ (ฟุตบอล-วอลเลย์บอล)
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำเพิ่มเติม ภำคเรียนละ 5,000 บำท
 นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีผล
กำรเรียนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มเติมภำคเรียนละ 10,000 บำท
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub)
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนเพิ่มเติมภำคเรียนละ 8,000 บำท

 หลักฐานการสมัคร ม.1 และ ม.4
1) ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
2) ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลกำรศึกษำ) พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ
และสำเนำทะเบียนของนักเรียน 1 ฉบับ (เฉพำะนักเรียนทีส่ มัคร
ห้องเรียนพิเศษ)
3) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง พร้อมสำเนำของนักเรียน/บิดำ/มำรดำ
หรือผู้ปกครอง อย่ำงละ 1 ฉบับ (เฉพำะ ม.1)
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน (เฉพำะ ม.4)
5) ใบแสดงผลกำรสอบ O-NET (เฉพำะนักเรียนที่สมัครห้องเรียน
ทั่วไป)

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับทั้งหมด 12 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับทั้งหมด 13 ห้องเรียน
ชัน้
ม.1
ห้องเรียนพิเศษ GP
2 ห้องเรียน
ม.1
ห้องเรียนพิเศษ EP
1 ห้องเรียน
ม.1
ห้องเรียนพิเศษ (MP)
1 ห้องเรียน
ม.1
ห้องเรียนพิเศษกีฬำ
1 ห้องเรียน

ม.1
นักเรียนทัว่ ไป
7 ห้องเรียน

ประเภท
จำนวน
1. ห้องเรียนพิเศษ - นักเรียนในโครงกำร
60
ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ (วิทย์-คณิต)
2. ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
30

คุณสมบัตกิ ำรรับสมัคร
วันรับสมัคร
วันสอบคัดเลือก
ผลกำรเรียนทุกวิชำในชั้น ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย
24-28 ก.พ. 61
10 มี.ค. 61
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และเฉลีย่ วิชำวิทย์ คณิต ไม่ต่ำกว่ำ
3.00
ผลกำรเรียนทุกวิชำในชั้น ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย
24-28 ก.พ. 61
10 มี.ค. 61
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และเฉลีย่ วิชำภำษำอังกฤษ ไม่ต่ำกว่ำ
* สอบสัมภำษณ์
3.00
เป็นภำษำอังกฤษ
ผลกำรเรียนทุกวิชำในชั้น ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย
24-28 ก.พ. 61
10 มี.ค. 61
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และเฉลีย่ วิชำภำษำอังกฤษ ไม่ต่ำกว่ำ
* สอบสัมภำษณ์
3.00
เป็นภำษำอังกฤษและภำษำจีน
นักเรียนชำยสูงไม่ต่ำกว่ำ 160 ซม. และผูห้ ญิงสูง
4-19 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
ไม่ต่ำกว่ำ 160 ซม.
27-29 ม.ค. 61 (สอบปฏิบัต)ิ

วิธกี ำรคัดเลือก
สอบวิชำคณิต วิทย์ และอังกฤษ

ประกำศผล
15 มี.ค. 61

รำยงำนตัว
18 มี.ค. 61

มอบตัว
18 มี.ค. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ และอังกฤษ

15 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ และอังกฤษ

15 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
และอังกฤษ

9 ก.พ. 61

10-11 มี.ค. 61

7 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

7 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

7 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

7 เม.ย. 61

9 ก.พ. 61

10-11 มี.ค. 61

9 เม.ย. 61

สอบข้อเขียน ข้อสอบ สสวท.
วิชำคณิต วิทย์ และอังกฤษ

16 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

3. ห้องเรียนพิเศษ MP (เฉพำะภำษำจีน)

30

4. ห้องเรียนพิเศษกีฬำ
(ฟุตบอล/วอลเล่ย์บอล)

40

5. นักเรียนในเขตพืน้ ที่บริกำร

140

นักเรียนทีม่ ีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตพืน้ ที่บริกำรของ 25-28 มี.ค. 61
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม

6. นักเรียนทั่วไป

140

นักเรียน ป.6 จำกทั่วประเทศ

25-28 มี.ค. 61

7. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

10

ด้ำนดนตรีสำกล, กีฬำ, นำฏศิลป์

25-26 มี.ค. 61

40

นักเรียนชำย สูงไม่ต่ำกว่ำ 175 ซม. นักเรียนหญิง
สูงไม่ต่ำกว่ำ 165 ซม.

4-19 ม.ค. 61

ผลกำรเรียนทุกวิชำชัน้ ม.1-ม.3 (5 ภำคเรียน)
เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่
่ ำ 3.00 เฉลี่ยวิชำวิทย์ คณิต
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และเรียนวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม
30 ผลกำรเรียนทุกวิชำในชัน้ ม.1-ม.3 (5 ภำคเรียน)
เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่
่ ำ 3.00 และภำษำอังกฤษ ไม่ต่ำกว่ำ
3.00
320 นักเรียนที่จบกำรศึกษำ ชั้น ม.3 จำก ร.ร.สุโขทัยวิทยำคม ควำมประพฤติผ่ำนเกณฑ์และมีผลกำรเรียน
ชั้น ม.1-ม.3 แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยรวม
5 ภำคเรียน 3.00 แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-คณิต
เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภำคเรียน 3.00 และแผนกำรเรียน
อื่นๆ เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.50
80 นักเรียนที่จบกำรศึกษำ ชั้น ม.3 จำกทั่วประเทศ

24-28 ก.พ. 61

11 มี.ค. 61

24-28 ก.พ. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ และอังกฤษ

16 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

18 มี.ค. 61

18-19 ม.ค. 61

11 มี.ค. 61
*สอบสัมภำษณ์
เป็นภำษำอังกฤษ
1 เม.ย. 61

* ดูผลกำรเรียน, ควำมประพฤติ
* ดูผล O-NET
* สอบข้อเขียนเพื่อจัดห้องเรียน

9 ก.พ. 61

9 ก.พ. 61

8 เม.ย. 61

25-28 มี.ค. 61

1 เม.ย. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
และอังกฤษ (ให้ค่ำน้ำหนัก 80%)
คะแนน O-NET 20%

5 เม.ย. 61

5 เม.ย. 61

8 เม.ย. 61

ม.4
1. ห้องเรียนพิเศษกีฬำ
โครงกำรห้องเรียนกีฬำ (ฟุตบอล/วอลเล่ย์บอล)
1 ห้องเรียน
2. ห้องเรียนพิเศษ - นักเรียนในโครงกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ
ม.4
คณิตศำสตร์ (วิทย์-คณิต)
ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
3. ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
2 ห้องเรียน
4. นักเรียน ม.3 ร.ร.สุโขทัยวิทยำคม
ม.4
นักเรียนทัว่ ไป
10 ห้องเรียน
5. นักเรียนทั่วไป

30

31 มี.ค. 61

สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
และอังกฤษ ให้ค่ำน้ำหนัก 80%)
คะแนน O-NET 20%
31 มี.ค. 61
สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
และอังกฤษ (ให้ค่ำน้ำหนัก 80%)
คะแนน O-NET 20%
27 มี.ค. 61
สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
(ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ) และอังกฤษ (ให้ค่ำน้ำหนัก 80%)
คะแนน O-NET 20%
26 ม.ค. 61
สอบวิชำคณิต วิทย์ ไทย สังคม
27-29 ม.ค. 61 (สอบปฏิบัต)ิ และอังกฤษ

