
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 4 
ปีการศึกษา ๒๕๖6 

............................................................ 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่ง
หัวหน้ารักษาคามสงบแห่งชาติ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ประกาศส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2566 ไว้ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.1 คุณสมบัตทิั่วไป 

  ๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
            หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
  ๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
  ๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕2 
  ๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงมีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป 
      นักเรียนที่มีส่วนสูง 175 เซนติเมตรขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ๕ ผู้สมัครจะต้องมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

   ก าหนด 
  ๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  ๗ มีความประพฤติดี เรียบร้อย 
  ๘ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็น 

   อุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
 

2. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา ๒๕๖6 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.๑ มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 
 3.๒ ส่วนสูง 
 3.๓ ทักษากีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
 3.๔ ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) 
 ๔.๕ การสัมภาษณ์ 



4. คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1.1 คุณสมบัตทิั่วไป 

  ๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  
            หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
  ๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ าตัวประชาชน 
  ๓ ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕49 
  ๔ เพศชายมีส่วนสูง ๑75 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงมีส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 
      นักเรียนที่มีส่วนสูง 185 เซนติเมตรขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ๕ ผู้สมัครจะต้องมีดัชนีมวลกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

   ก าหนด 
  ๖ สามารถอยู่เป็นนักเรียนประจ าได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  ๗ มีความประพฤติดี เรียบร้อย 
  ๘ มีสุขภาพ บุคลิกภาพ สมรรถทางกายและจิตที่ดี ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็น 

   อุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
 

5. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา ๒๕๖6 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 6.๑ มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 
 6.๒ ส่วนสูง 
 6.๓ ทักษากีฬา และสมรรถภาพทางกาย 
 6.๔ ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) 
 6.๕ การสัมภาษณ์ 
 

7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 มกราคม  ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องศูนย์โครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
  

8. วิธีการสมัคร 
 ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงได้ท่ีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  

9. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 9.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมก าหนด 
 9.๒ ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา ๒๕๖5 หรือส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
 9.๓ ใบรับรองความประพฤติ 
 9.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันและ
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
 9.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครและบิดา – มารดา จ านวน ๑ ชุด 



 9.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสูติบัตร จ านวน ๑ ชุด 
 9.๗ ส าเนาหนังสือรับรองผลการแข่งขันกีฬา และ/หรือเกียรติบัตรนักกีฬา ส าเนาภาพถ่าย โล่/เหรียญรางวัล 
หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงความสามารถของผู้สมัครในชนิดกีฬาที่จะสมัครเข้าเรียน (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกแผ่นจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

10. ก าหนดการคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
 10.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕66  สอบ เว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 10.๒ ด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป     
ดังรายละเอียดดังนี้  
 

 

วันรับสมัคร  
วันที่ ๑6 – 30 มกราคม  ๒๕๖6   

 เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.3๐ น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เว็บไซต์ของโรงเรียน 

วันสอบคัดเลือก  
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

วันสอบทักษะกีฬา 

วันสอบสัมภาษณ์ 

วันประกาศผลสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6   

วันรายงานตัวและมอบตัว วันที่25 – 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

สถานที่รับสมัคร ห้องศูนย์โครงการห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
 

 

11. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จะได้จัดการสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก  

ค่าชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น โดยนักเรียนจะต้องท าสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬากับโรงเรียนที่สมัครสอบ 
 

๑๐. การทดลองเรียน 
 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาต้องทดลองเรียนเป็นระยะเวลา  
๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากโครงการได้ในระหว่างทดลองเรียน 
โดยไม่เสียค่าปรับตามสัญญาการให้และสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 
 
 

       ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖5 
 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


