
 

 คุณสมบัติ 
1)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 
    2)  ไม่จ ากัดอายุ 
    3)  เป็นโสด 
 เขตพื้นที่บริการ 
      นักเรียนต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย  
ท่ีเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึง 16 พฤษภาคม 2562  
ต.บ้านกล้วย, ต.ธานี, ต.ปากแคว, ต.บ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ 3) ต.ยางซ้าย 
(เฉพาะหมู่ 8), ต.บ้านป้อม(เฉพาะหมู่ 3, 4, 5, 7 บ้านนาสระลอย, บ้านป้อม 
อ.คีรีมาศ)  
 ห้องเรียนพิเศษ 
      นักเรียนท่ีสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ป.4-ป.5) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ย   
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยน าใบรับรองผลการเรียน
จากทางโรงเรียนมาในวันสมัครด้วย 
      นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ฟุตบอล-วอลเลย์บอล) 
      นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย                  
ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 5,000 บาท  
      นักเรียนท่ีสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)            
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ป.4-ป.5) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผล 
การเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่า 3.00  
      นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมภาคเรียนละ 10,000 บาท 
      นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub)             
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนเพิ่มเติมภาคเรียนละ 8,000 บาท 
 

   คุณสมบัติ 
    1) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร 
หรือก าลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ปกีารศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า 

          2) ไม่จ ากัดอาย ุ
          3) เป็นโสด 
     ห้องเรียนพิเศษ 
          นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากวา่ 2.75 โดยน าใบรับรองผลการเรียน 
จากทางโรงเรียนมาในวันสมัครด้วย 
           นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 5,000 บาท  
           นักเรียนโครงการห้องเรียนกฬีา (ฟุตบอล-วอลเลย์บอล) 
           นักเรียนที่สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ต้องม ี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากวา่ 3.00 และมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
           นักเรียนหอ้งเรียน EP (English Program) ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
     หลักฐานการสมัคร ม.1 และ ม.4 
           1) ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
           2) บัตรประจ าตวัประชาชนของนักเรียนฉบับจริง 
           3) ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1/ปพ.7  
          หลักฐานเพ่ิมเติมส าหรับห้องเรียนต่างๆ 
           1) ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ 
           2) ห้องเรียนทั่วไป(ม.1) เพิ่มทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน
ของนักเรียน/บิดา/มารดา/ผูป้กครอง อย่างละ 1 ฉบับ และใบแสดงผลการสอบ O-NET 
           3) ห้องเรียนทั่วไป(ม.4) เพิ่มส าเนาทะเบียนบา้นของนักเรียน 1 ฉบับ 
และใบแสดงผลการสอบ O-NET 
 



 

 
 

ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับทั้งหมด 12 ห้องเรียน  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รับทั้งหมด 12 ห้องเรียน 
 

ชั้น ประเภท จ านวน คุณสมบัติการรับสมัคร วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วิธีการคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว 
ม.1 

ห้องเรียนพิเศษกีฬา 
1 ห้องเรียน 

1. ห้องเรียนพิเศษกฬีา  
(ฟุตบอล/วอลเล่ย์บอล) 

40 นักเรียนชายสูงไม่ต่ ากว่า 160 ซม. และผู้หญิงสูง 
ไม่ต่ ากว่า 160 ซม. 

4-19 ม.ค. 62 
 

26 ม.ค. 62 
27-29 ม.ค. 62 (สอบปฏิบัติ) 

สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม  
และอังกฤษ 
 

8 ก.พ. 62 
 

9-10 ก.พ. 62 
 

9-10 ก.พ. 62 
 

ม.1 
ห้องเรียนพิเศษ GP 

2 ห้องเรียน 

2. ห้องเรียนพิเศษ – นักเรียนในโครงการ
ส่งเสริมความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์ 
และคณิตศาสตร์ (วทิย์-คณิต) 

60 
 

ผลการเรียนทุกวิชาในชัน้ ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และเฉลี่ยวิชาวทิย์ คณิต ไม่ต่ ากว่า 3.00 

23-27 ก.พ. 62 
 

9 มี.ค. 62 
 

สอบวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ 
 

13 มี.ค. 62 
 

13 มี.ค. 62 
 

15 มี.ค. 62 
 

ม.1 
ห้องเรียนพิเศษ EP 

1 ห้องเรียน 

3. ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
  

30 
 

ผลการเรียนทุกวิชาในชัน้ ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 
3.00 

23-27 ก.พ. 62 
 

9 มี.ค. 62 
* สอบสัมภาษณ ์
เป็นภาษาอังกฤษ 

สอบวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ 
 

13 มี.ค. 62 
 

13 มี.ค. 62 
 

15 มี.ค. 62 
 

ม.1 
ห้องเรียนพิเศษ (MP) 

1 ห้องเรียน 

4. ห้องเรียนพิเศษ MP (เฉพาะภาษาจนี)  30 ผลการเรียนทุกวิชาในชัน้ ป.4 – ป.5 เกรดเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 และเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 
3.00 

23-27 ก.พ. 62 
 

9 มี.ค. 62 
* สอบสัมภาษณ ์

เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจนี 

สอบวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ 
 

13 มี.ค. 62 
 

13 มี.ค. 62 
 

15 มี.ค. 62 
 

ม.1 
นักเรียนทั่วไป 
7 ห้องเรียน 

5. นักเรียนในเขตพืน้ที่บริการ 107 นักเรียนที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ 
ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

23-27 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62 สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม  
และอังกฤษ ให้ค่าน้ าหนกั 70%) 
คะแนน O-NET 30% 

3 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 8 เม.ย. 62 

 
6. นักเรียนทั่วไป 
  

163 นักเรียน ป.6 จากทั่วประเทศ 23-27 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62 สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม   
และอังกฤษ (ให้ค่าน้ าหนัก 70%) 
คะแนน O-NET 30% 

3 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 8 เม.ย. 62 

 

7. นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
  

10 ด้านดนตรีสากล, กีฬา, นาฎศิลป์ 23-24 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 
(ทดสอบความสามารถพิเศษ) 
30 มี.ค. 62 (สอบคัดห้อง) 

สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม  
และอังกฤษ  (ให้ค่าน้ าหนัก 70%) 
คะแนน O-NET 30% 

3 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 8 เม.ย. 62 

 ม.4 
โครงการห้องเรียนกีฬา 

1 ห้องเรียน 

1. ห้องเรียนพิเศษกฬีา 
(ฟุตบอล/วอลเล่ย์บอล) 

40 นักเรียนชาย สูงไม่ต่ ากว่า 175 ซม. นกัเรียนหญิง 
 สูงไม่ต่ ากว่า 165 ซม. 

4-19  ม.ค. 62 26 ม.ค. 62 
27-29 ม.ค. 62 (สอบปฏิบัติ) 

สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม  
และอังกฤษ 

8 ก.พ. 62 
 

9-10 ก.พ. 62 9-10 ก.พ. 62 
 

 

ม.4 
ห้องเรียนพิเศษ GP,EP 

3 ห้องเรียน 

2. ห้องเรียนพิเศษ - นกัเรียนในโครงการ
ส่งเสริมความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ (วทิย์-คณิต) 

60 
 

 ผลการเรียนทกุวิชาชัน้ ม.1-ม.3 (5 ภาคเรยีน)  
 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 เฉลี่ยวิชาวิทย์ คณิต  
 ไม่ต่ ากว่า 2.75 และเรียนวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

23-27 ก.พ. 62 
 

10 มี.ค. 62 
 

สอบข้อเขียน ข้อสอบ สสวท.  
วิชาคณิต วทิย์ และอังกฤษ 

14 มี.ค. 62 
 

14 มี.ค. 62 
 

15 มี.ค. 62 
 

3. ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
  

30  ผลการเรียนทกุวิชาในชั้นม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน)  
 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 
3.00 

23-27 ก.พ. 62 10 มี.ค. 62 
*สอบสัมภาษณ ์

เป็นภาษาอังกฤษ 

สอบวิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ 
 

14 มี.ค. 62 
 

14 มี.ค. 62 
 

15 มี.ค. 62 
 

ม.4 
นักเรียนทั่วไป 
8 ห้องเรียน 

4. นักเรียน ม.3 ร.ร.สโุขทัยวทิยาคม 256  นักเรียนที่จบการศกึษา ชั้น ม.3 จาก ร.ร.สโุขทัย-  
 วิทยาคม ความประพฤติผ่านเกณฑ์และมีผลการเรียน  
 ชั้น ม.1-ม.3 แผนการเรียนวทิย์-คณิต เกรดเฉลี่ยรวม  
 5 ภาคเรียน 2.75 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิต   
 เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน 2.75 และแผนการเรียน 
 อื่นๆ เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.50  

18-19 มี.ค. 62 
ประกาศโควตา 

22 มี.ค. 62 

31 มี.ค. 62 
(สอบคัดห้อง) 

* ดูผลการเรียน, ความประพฤต ิ
* ดูผล O-NET 
* สอบข้อเขียนเพื่อจดัห้องเรียน 

6 เม.ย. 62 6 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 

5. นักเรียนทั่วไป  
 

64  นักเรียนที่จบการศกึษา ชั้น ม.3 จากทั่วประเทศ 23-27 มี.ค. 62 
 

31 มี.ค. 62 
 

สอบวิชาคณิต วิทย์ ไทย สังคม  
และอังกฤษ (ให้ค่าน้ าหนัก 70%)   
คะแนน O-NET 30% 

6 เม.ย. 62 
 

6 เม.ย. 62 
 

9 เม.ย. 62 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


