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ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจำปีการศึกษา  2566 

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

เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 จึงกำหนดรายละเอียด 
การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังน้ี 

 
 

 
การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบ่งการรับ  เป็น 7 ประเภท 

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

     

 
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมของ สสวท. 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

       1.10 ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.9  ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศจากการประกวดหรือ
แข่งขันตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
  1)   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
  2)   การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
  3)   การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
                          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  
 1.11  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะต้องมีความพร้อมในการชำระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน     

1.12  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการน้ีโรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  
ในห้องเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เป็นหลักสูตรที่ สสวท. กำหนด นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์                     
ในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์) 
2. หลักฐานการรับสมัคร  ดังน้ี 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th)  
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาใบ ปพ.1 หรือสมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4-ป.5) พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3. จำนวนที่รับ  2 ห้อง ห้องละ 36 คน รวมจำนวนนักเรียน  72   คน   
4. กำหนดการ 

• รับสมัคร   14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
•   การสอบคัดเลือก   4  มีนาคม  2566   
•   ประกาศผล   8  มีนาคม  2566   
•   รายงานตัว   9  มีนาคม  2566  
• มอบตัว    10 มีนาคม  2566    

5. สถานที่รับสมัคร ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
6. คะแนนสอบ 
 คณิตศาสตร์  40  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์  40  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ  20  คะแนน 
 คะแนนรวม          100  คะแนน 
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7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับ ดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์  
3) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุน อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่าง ๆ  ตามรายละเอียด 
ที่กำหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  
ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.ต้น ดังน้ี 
- ค่าบำรุงการศึกษา     2,350 บาท/ภาคเรียน  
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย์- คณิต ม.ต้น 5,000 บาท/ภาคเรียน 
           รวมเป็นเงิน 7,350 บาท/ภาคเรียน 

9.3 เอกสารมอบตัว  
1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
3) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 

 
 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2  ไม่จำกัดอายุ    
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 
 
 
 

http://www.suw.ac.th/
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 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
     หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน EP (English Program) จะต้องมีความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน   

1.11 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการน้ีโรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวมถงึการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก  
จากต่างประเทศ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th)  
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาใบ ปพ.1 หรือสมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4-ป.5) พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3. จำนวนที่รับ 30   คน    
4. กำหนดการ 

• รับสมัคร   14 - 18 กุมภาพันธ ์2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
•   การสอบคัดเลือก   4  มีนาคม  2566   
•   ประกาศผล   8  มีนาคม  2566   
•   รายงานตัว   9  มีนาคม  2566  
• มอบตัว    10 มีนาคม  2566    

5. สถานที่รับสมัคร ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
6. คะแนนสอบ 
 คณติศาสตร์   25  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   25  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   25  คะแนน 
 การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 25  คะแนน 
 คะแนนรวม                    100  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
3) คะแนนการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
4) จับสลาก 
5) นักเรียนต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของคะแนนสัมภาษณ์จึงถือว่าผ่าน 

การคัดเลือก 
 
 

http://www.suw.ac.th/
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8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุน อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่าง ๆ  ตามรายละเอียด 
ที่กำหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  
ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)   ดังน้ี 
- ค่าบำรุงการศึกษา             2,350 บาท/ภาคเรียน   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)         13,000 บาท/ภาคเรียน 
             รวมเป็นเงิน     15,350 บาท/ภาคเรียน 

9.3 เอกสารมอบตัว  
1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
3) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 

 
 ห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program)ตามโครงการ Education Hub 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ    
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6  มีสัญชาติไทย 
       1.7  ไมเ่ป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8  มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9  มีผลการเรียน 
  1)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2)   คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
       1.10  นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) จะต้องมีความพร้อม             
ในการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  

1.11 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการน้ีโรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ห้องสมุดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก  
จากต่างประเทศ และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ 
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2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th)  
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาใบ ปพ.1 หรือสมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4-ป.5) พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3.  จำนวนที่รับ 25   คน   
4.  กำหนดการ 

• รับสมัคร   14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
•   การสอบคัดเลือก   4  มีนาคม  2566   
•   ประกาศผล   8  มีนาคม  2566   
•   รายงานตัว   9  มีนาคม  2566  
• มอบตัว    10 มีนาคม  2566    

5. สถานที่รับสมัคร ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
6. คะแนนสอบ 
 คณิตศาสตร์   15  คะแนน 
 วทิยาศาสตร์   15  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   20  คะแนน 
 การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 20  คะแนน 
 การสัมภาษณ์ภาษาจีน  30  คะแนน 
 คะแนนรวม                    100  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาจีน และการสัมภาษณ์ภาษาจีน 
3) คะแนนการสัมภาษณ์ภาษาจีน 
4) จับสลาก 
5) นักเรียนต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ไม่น้อยกว่าร้อย 60 % ของคะแนน

สัมภาษณ์จึงถือว่าผ่านการคัดเลือก 
8. การรายงานตัว 

ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุน อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 
 
 
 
 

http://www.suw.ac.th/
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9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่าง ๆ  ตามรายละเอียด 
ที่กำหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์  
ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) ดังน้ี 
- ค่าบำรุงการศึกษา                           2,350 บาท/ภาคเรียน   
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) (Hub) 11,000 บาท/ภาคเรียน 

    รวมเป็นเงิน 13,350 บาท/ภาคเรียน 
9.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
3) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
5) ถ้าไมม่ี ข้อ 3,4 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

 
 

 

     
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษา 
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2  ไม่จำกัดอาย ุ
 1.3  เป็นโสด 
 1.4  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.5  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.6  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 ทะเบียนบ้านของนักเรียน(ตัวจริง) 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดา  มารดาและเจ้าบ้านที่นักเรียนอยู่อาศัย อยา่งละ  1 ฉบับ พร้อมรับรอง 

2.5 สำเนาปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.6 หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (กรณีที่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
อยู่ไม่มีบิดาหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าของบ้าน) สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th หรือ  
ที่สถานที่รับสมัคร) 
3. เขตพื้นที่บริการ   ได้แก่   ต.บ้านกล้วย   ต.ธานี   ต.ปากแคว   ต.บ้านสวน (เฉพาะ หมู่ที่ 1)  

    ต.บ้านหลุม (ยกเวน้หมู่ที่ 3)     ต.ยางซ้าย (ยกเว้นหมู่ที่ 2,4,8)  
    ต.บ้านป้อม (เฉพาะหมู่ 3,4,5,7)  

4. จำนวนที่รับ  129   คน 
5. กำหนดการ 

• รับสมัคร   11 – 15 มีนาคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      21 มีนาคม 2566  
• สอบคัดเลือก   25 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล   29 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   29 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                    1 เมษายน 2566   

6. สถานที่รับสมัคร   อาคารเกียรติยศ 109ปี 
7. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 

http://www.suw.ac.th/
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8. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

9. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
10. การมอบตัว 

10.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

10.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
10.3. เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 

 
 
 

   ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 

http://www.suw.ac.th/
http://www.suw.ac.th/
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3. จำนวนที่รับ  128   คน 
4. กำหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

• รับสมัคร   11 – 15 มีนาคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      21 มีนาคม 2566  
• สอบคัดเลือก   25 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล   29 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   29 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                    1 เมษายน 2566   

5. สถานที่รับสมัคร   อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
9.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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ประเภทความสามารถพิเศษ 
 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 
       1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศึกษา 
       1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9 คุณสมบัติเพิ่มเติมในประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เร่ือง เร่ือง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แสดงความสามารถพิเศษพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.5 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3. จำนวนที่รับ 20   คน  
4. กำหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

• รับสมัคร   11 – 12 มีนาคม 2566   
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14 มีนาคม 2566 
• วันสอบคัดเลือก   15 มีนาคม 2566   
• วันประกาศผล   16 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   16 มีนาคม 2566   
•   วันสอบจัดห้องเรียน  25 มีนาคม  2566  
• วันมอบตัว                    1  เมษายน 2566  

5. สถานที่รับสมัคร   อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 6.1 การสอบคัดเลือก    
  ตามประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เร่ือง เร่ือง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถ
พิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
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 6.2 การสอบคัดห้อง 
  ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
  วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
  ภาษาอังกฤษ   20  คะแนน 
  สังคมศึกษา   50  คะแนน 
  คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 7.1 การสอบคัดเลือก 
      ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th   
 7.2 การสอบคัดห้อง 
     ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 8.1 รายงานตัวรอบคัดเลือก 
    ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 8.2 รายงานตัวรอบสอบคัดห้อง 
   ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
9. การมอบตัว 

10.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

10.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
10.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม
ในปัจจุบันเท่าน้ัน 
 1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.3 ไม่จำกัดอายุ    
 1.4 เป็นโสด 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 

1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.5 ใบรับรองการเป็นบุตรบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 3. จำนวนที่รับ 3 คน 
4. กำหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

• รับสมัคร   11 – 15 มีนาคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      21 มีนาคม 2566  
• สอบคัดเลือก   25 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล   29 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   29 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                    1 เมษายน 2566   

5. สถานที่รับสมัคร   อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 
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7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วิธีการ
รายงานตัวอาจเปลี่ยนแปลงวธิีการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19) 
8. การมอบตัว 

10.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

10.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
10.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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การรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งการรับ เป็น 5 ประเภท 

1. ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเดิม 
2. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
3. ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป 
4. ประเภทความสามารถพิเศษ   
5. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   

 
 

 

ประเภทนักเรียนที่เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภายในเดือนมีนาคม 2566 
 1.2 มีคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่มีความประพฤติร้ายแรงตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้  
  1.3 มีผลการเรียน   
        1) แผนการเรียนที่ 1  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์      ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50 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 - ภาษาฝร่ังเศส    ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
 5) แผนการเรียนที่ 5  ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน          ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.50  ขึ้นไป 
 6) แผนการเรียนที่ 6  ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา(ธุรกิจ)  ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป 

2.  การรับสมัคร 
  2.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงเรียน (โดยกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง  
ถ้าเกิดความผิดพลาดอาจไม่พิจารณารับเข้าเรียน) 
  2.2  สถานที่รับสมัคร  ห้องทะเบียนวัดผล  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
3 จำนวนที่รับ 288   คน (กรณนัีกเรียนขาดคุณสมบัติ รับไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด) 
4. กำหนดการ  
• เปิดรับสมัคร     27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
• ประกาศผลโควตา    9 มีนาคม 2566 ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารพระร่วง (อาคาร 2) 
• รายงานตัวโควตา   9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล 
• สอบคัดห้อง     26 มีนาคม 2566 (หากไม่มาสอบคัดห้องทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การมอบตัว) 
• ประกาศผล/รายงานตัว      30 มีนาคม 2566 
• มอบตัว               2 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 



 16 

6. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
9.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

 

   
 

หลักสูตรพิเศษ   
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า   
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ    
 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 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

2) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

 4) เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
1.10 นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการน้ี จะต้องมีความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน                    

ในแต่ละภาคเรียน  
1.11 นักเรียนในโครงการ เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

ครูที่สอนจะต้องผ่านการคัดเลือก และผ่านการอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศ 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th)  
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา (ม.1-ม.3) พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3. จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน รวมจำนวนนักเรียนที่รับ 60   คน  
4. กำหนดการ 

• รับสมัคร   11 – 18 กุมภาพันธ์ 2566   
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
• สอบคัดเลือก   5 มีนาคม 2566    
• วันประกาศผล   8 มีนาคม 2566    
• วนัรายงานตัว   9 มีนาคม 2566    
• วันมอบตัว                    10 มีนาคม 2566    
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5. สถานที่รับสมัคร  ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
6. คะแนนสอบ 
 วิชาคณิตศาสตร์  40  คะแนน 
 วิชาวิทยาศาสตร์  40  คะแนน 
 วิชาภาษาอังกฤษ 20  คะแนน 
 คะแนนรวม          100  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
สุโขทัยวิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมวชิาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์  
3) คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
9. การมอบตัว 

10.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้า  นักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  
ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

10.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.ต้น ดังน้ี 
- ค่าบำรุงการศึกษา     2,350 บาท/ภาคเรียน  
- ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ วิทย-์ คณิต ม.ต้น 5,000 บาท/ภาคเรียน 
           รวมเป็นเงิน 7,350 บาท/ภาคเรียน 

10.3. เอกสารมอบตัว  
1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
3) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
5) ถ้าไม่มี ข้อ 3,4 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 

 

 
   
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ 
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 

1.6 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
3. จำนวนที่รับ 61   คน 
4.  กำหนดการ 

• รับสมัคร   11 – 15 มีนาคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      21 มีนาคม 2566  
• สอบคัดเลือก   26 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล   30 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   30 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                    2 เมษายน 2566                       -  

5. สถานที่รับสมัคร  อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

5) คะแนนรวมทุกวิชา 
6) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
7) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
8) จับสลาก 
 
 

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

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
9. การมอบตัว 

9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
9.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 

 
 

 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565 
 1.2 ไม่จำกัดอายุ    
 1.3 เป็นโสด 
 1.4 รับสมัครจากนักเรียนทั่วไป  รับทั้งชายและหญิง 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 
       1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคตอ่ศึกษา 
       1.8 มีความตั้งใจเข้าโครงการและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 1.9 คุณสมบัติเพิ่มเติมในประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เร่ือง เร่ือง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียน
ความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน 
 2.3 สำเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร แสดงความสามารถพิเศษพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
 2.5 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 
3. จำนวนที่รับ 10   คน  
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4. กำหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 
• รับสมัคร  11 – 12 มีนาคม 2566   
• สอบคัดเลือก  16 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล  17 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว  17 มีนาคม 2566   
•   สอบจัดห้องเรียน  26 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                   2 เมษายน 2566   

5. สถานที่รับสมัคร  อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 6.1 การสอบคัดเลือก    
  ตามประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เร่ือง เร่ือง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถ
พิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
 6.2 การสอบคัดห้อง 
  ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
  วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
  ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
  สังคมศึกษา   50  คะแนน 
  คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 7.1 การสอบคัดเลือก 
      ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th   
 7.2 การสอบคัดห้อง 
     ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

1) คะแนนรวมทุกวิชา 
2) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
3) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 8.1 รายงานตัวรอบคัดเลือก 
    ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 8.2 รายงานตัวรอบสอบคัดห้อง 
   ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 
 

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

9. การมอบตัว 
9.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่

กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

9.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
9.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 

 
 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 1.1 เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรโดยสายเลือดของขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม
ในปัจจุบันเท่าน้ัน 
 1.2 สำเสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกำลังศึกษาอยู่ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2565 
 1.3 ไม่จำกัดอายุ    
 1.4 เป็นโสด 
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม 
 1.6 มีสัญชาติไทย 

1.7 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. หลักฐานการรับสมัคร 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม(รับที่สถานที่รับสมัครหรือโหลดจากเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th) 
 2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง) 
 2.3 ปพ.1/ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา 
 2.5 ใบรับรองการเป็นบุตรบุคลากรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 3. จำนวนที่รับ 1 คน 
4. กำหนดการวันรับสมัคร/วันสอบคัดเลือก/วันประกาศผลฯ/วันมอบตัว 

• รับสมัคร   11 – 15 มีนาคม 2566 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ      21 มีนาคม 2566  
• สอบคัดเลือก   26 มีนาคม 2566   
• ประกาศผล   30 มีนาคม 2566   
• รายงานตัว   30 มีนาคม 2566   
• วันมอบตัว                    2 เมษายน 2566   

http://www.suw.ac.th/
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5. สถานที่รับสมัคร   อาคารเกียรติยศ 109ปี 
6. คะแนนสอบ 
 ภาษาไทย   50  คะแนน 

คณิตศาสตร์   50  คะแนน 
 วิทยาศาสตร์   50  คะแนน 
 ภาษาอังกฤษ   50  คะแนน 
 สังคมศึกษา   50  คะแนน 
 คะแนนรวม                    250  คะแนน 
7. การประกาศผลสอบ 
 ติดผลการสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า ณ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุโขทัย
วทิยาคม http://www.suw.ac.th  การจัดลำดับที่สอบได้พิจารณาจากลำดับดังน้ี 

5) คะแนนรวมทุกวิชา 
6) คะแนนรวมภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
7) คะแนนรวมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
8) จับสลาก 

8. การรายงานตัว 
 ให้นักเรียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โดมศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ถ้านักเรียนคนใดไม่มา
รายงานตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
8. การมอบตัว 

10.1 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนโดยให้นักเรียนรายงานตัว ตรวจหลักฐาน มอบเอกสารต่างๆ    ตามรายละเอียดที่
กำหนด ณ โดมเวทีศักยภาพโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถ้านักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่า สละสิทธ์ิ  ในการเข้า
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

10.2 พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 2,350 บาท/ภาคเรียน 
10.3 เอกสารมอบตัว  

1) ใบมอบตัวของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
2) ปพ.1 ฉบับจริง 
3) สำเนา ปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา 
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา  
5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา พร้อมรับรองสำเนา 
6) สำเนาทะเบียนบ้านมารดา พร้อมรับรองสำเนา 
7) ถ้าไม่มี ข้อ 5,6 สามารถใช้สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาแทนได้ 
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แผนการเรียนสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ 
 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 

 
 
 

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

 
 

1. ค่าจ้างครูต่างประเทศ       จำนวนเงิน 1,000  บาท 
2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน     จำนวนเงิน 1,000  บาท 
3. ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน    จำนวนเงิน   150  บาท 
4. ค่าโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Program Student Care จำนวนเงิน   200  บาท 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       2,350 บาท 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

 

 

 (นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


