
                

  
 เกณฑ์การพิจารณารับนักเรยีนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค ์ 

(นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม) 
 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนครสวรรค์                      
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏบิัติการรับนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน                        
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรค์ ดังนี้ 
1)  โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย 
 โดยมีแผนการรับนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี ้
     -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (โครงสรา้งดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก)      5  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 45 คน รวม 225 คน  
     -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์           3  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 45 คน รวม 135 คน   
     -  แผนการเรียนคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ             1  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 45 คน รวม   45 คน  
                หมายเหตุ  นักเรียนที่ขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่นให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง  

2)  ต้องเป็นผู้ทีไ่ม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า 50 คะแนน ของโทษสถานหนักและร้ายแรงรวมกัน 
 

จ าแนกตามแผนการจัดชั้นเรียน ดังนี้ 

1. แผนการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (สอบคัดเลือก 100%) 

1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/15) 

          นักเรียนที่มีสิทธสิมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวชิา  
ไม่น้อยกว่า 2.75 (5 ภาคเรียน) หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกวา่ 2.50  
(5 ภาคเรียน) 
           1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (พสวท.สมทบ) (ม.4/6-4/9) 

                  นักเรียนที่มีสิทธสิมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพสวท. (สมทบ) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  
ไม่น้อยกว่า 2.75 (5 ภาคเรียน) หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกวา่ 2.50  
(5 ภาคเรียน) 

1.3 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือโปรแกรมพหุภาษา (MP) 

(4/14)  

       นักเรียนที่มีสิทธสิมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมพหุภาษา (MP) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา  
ไม่น้อยกว่า 2.80 (5 ภาคเรียน) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกวา่ 3.00 (5 ภาคเรียน) 
 
2. แผนการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม 

           2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ใช้โครงสร้างดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (ม.4/1 - 4/5) 

   2.1.1 คัดเลือกนักเรียนจากโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (ม.3/1-3/5) ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน โดยมีผลการเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 น าไปเรียงล าดบัให้เต็มแผนการเรียน และนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 3.00 และไม่ต่ ากว่า 2.00 นักเรียนจะ 
ได้เข้าเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ห้อง ม.4/10-4/12 หรือได้สิทธิ์สอบคัดเลอืกเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์(พสวท.สมทบ) (ม.4/6-4/9) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4/15) 
 
 
 
 
 
 



 
 
   2.1.2 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน เรียงตามล าดับ จ านวนห้องเรียนละ 45 คน รวม 225 คน   

กรณี  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ใชโ้ครงสร้างดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก (ม.3/1 - 3/5) ไม่เต็มจ านวน (ห้องละ45 คน) 
ใช้เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนล าดบันักเรียนไปทดแทน ดังนี ้

  2.1.2.1  พิจารณาเลื่อนล าดบันกัเรียนชั้น ม.3/6 - 3/12 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในล าดับถัดไป จ านวน 50 %            
        2.1.2.2  พิจารณาเลื่อนล าดับนักเรียนจากผลการสอบเข้าเรียนโครงการพสวท.สมทบ/ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

(เรียงล าดับผลการสอบ) จ านวน 50% 
 

เช่น มีจ านวนคงเหลือ 10 คน พิจารณาจากนักเรียน ม.3/6 - 3/12 จ านวน 5 คน และพิจารณาจากนักเรียนทีส่อบเข้าเรียนโครงการ
พสวท.สมทบ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ล าดับที่ 1-5 จ านวน 5 คน  
 
หมายเหตุ   
     1. หากผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากัน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
                  2. นักเรียนที่ไม่มีสิทธิเรียนโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก หากประสงค์จะกลบัเข้าเรียนในโครงการฯ ต้องมาสมัครสอบ                
โครงการพสวท./ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และท าคะแนนอยู่ในล าดบัต้นๆ ตามข้อ 2.1.2 
 
            2.2  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (4/10 - 4/12) 
      2.2.1 คัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม จากผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน เรียงล าดับ จ านวน 3 ห้องเรียน  
ห้องเรียนละ 45 คน 
             2.3  แผนการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (4/13) 
      2.3.1 คัดเลือกนักเรียนจากนักเรียนชั้น ม.3 (นักเรียนเดิม) ต่อจากการคัดเลือกเข้าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือจากการสมัครใจเข้าเรียนแผนการคณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย                            
ทุกรายวิชา 5 ภาคเรียนเรียงล าดับตามผลการเรียนเฉลี่ย 
 
3. การยื่นความจ านงเปลี่ยนแผนการเรียน  
 เมื่อเปิดเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนยืน่ความจ านงเปลี่ยนแผนการเรียนตามความสมัครใจ                   
และความประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนจะด าเนินการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 2 อีกคร้ัง  
 
 
 
 
 
 


