
 
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 

เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทเง่ือนไขพิเศษ  

--------------------------------------------------------- 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์)  
            โรงเรียนนครสวรรค์ จึงขอประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
เข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ดังเอกสาร  
แนบท้ายประกาศนี้   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

1.1  นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนครสวรรค์   
1.2  ไม่จ ากัดอายุ  
1.3  เป็นผู้ท่ีมีความขยันหมั่นเพียร และความประพฤติดี 
 

2. หลักฐานการรับสมัคร  
2.1  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  
       (ปพ.1:ป)  หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ) ท่ีแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หนังสือรับรองการศึกษา 
       จากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)    
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
2.3  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียนท่ีแสดงความเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนครสวรรค์ 
2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ฉบับ             
2.5  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
 

      หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟล์ pdf,  jpg,  png  เท่านัน้ 
                                        2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆของผู้สมัครไม่ 
                      ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเปน็เอกสารปลอม  จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  

3. จ านวนรับ 
                 รับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ตามแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวนไม่เกิน 14 คน  
 

4. กระบวนการคัดเลือก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1) นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนครสวรรค์   

         หมายเหตุ  หากจ านวนนักเรียนประเภทเงือ่นไขพิเศษ มีจ านวนไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ให้ 
                               น าจ านวนท่ีเหลือไปรวมกับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และนักเรียนต้องเข้าสอบพร้อม 
                               นักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ เพื่อการจัดห้องเรียน 
 



5. ก าหนดการวันรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว    
 

รับสมัคร       วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์                              
สอบคัดเลือก                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ต้ังแต่เวลา 08.00  
                                          เป็นต้นไป วิชาท่ีสอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
                                          และสังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2563  ต้ังแต่เวลา 08.00 
                                          วิชาท่ีสอบ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
    หมายเหตุ            

1) ใช้ปากกาเขียนข้อมูลรายวิชา ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ เท่านั้น 
การระบายค าตอบ ต้องใช้ดินสอด า ชนิด 2 บี เท่านั้น                                         

2) ผูเ้ข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
3) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องสอบ 

วิธีประกาศผลสอบคัดเลือก        ประกาศผลการสอบคัดเลือก เรียงตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 80 
โดยรวมกับคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 และประกาศผลการสอบโดย 
เรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน  

ประกาศผล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันท่ี 10 มิถุนายน 2563  ด้วยระบบออนไลน ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันท่ี 11 มิถุนายน 2563  ด้วยระบบออนไลน ์

รายงานตัวและมอบตัว    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันท่ี 12-13  มิถุนายน 2563  ด้วยระบบออนไลน ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันท่ี 14-15  มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์  
ถ้านักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวถือว่า นักเรียนสละสิทธิ ์

 

6. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรยีนนอกเวลาเรียน    420    บาทต่อปี  
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ           500    บาทต่อภาคเรียน  
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ      1,000    บาทต่อภาคเรียน  
4. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา      500    บาทต่อภาคเรียน  
5. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน           2,000    บาทต่อภาคเรียน  
6. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ  1,500    บาทต่อภาคเรียน 
7. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   (ตามความสมัครใจ)              220    บาทต่อภาคเรียน 
 

   รวมทั้งสิ้น             6,140    บาทต่อภาคเรียน  
 
 



          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรยีนนอกเวลาเรียน    420    บาทต่อปี  
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ           500    บาทต่อภาคเรียน  
3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ      1,000    บาทต่อภาคเรียน  
4. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา      500    บาทต่อภาคเรียน  
6. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ  1,500    บาทต่อภาคเรียน  
7. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   (ตามความสมัครใจ)              220    บาทต่อภาคเรียน 
   รวมทั้งสิ้น             4,140    บาทต่อภาคเรียน  

 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

  
 

     (นายพันศักดิ์ ศรีทอง)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

     โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
                                 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หมายเหตุ  ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
    โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

                                 วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        หมายเหตุ   ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 

เวลา รายละเอียด/วิชาที่สอบ จ านวน (นาท)ี 

06.30 น. ประตูโรงเรียนนครสวรรค์เปิด 
06.30 - 08.10 น. นักเรียนคัดกรองตามก าหนดเวลา  
08.10 - 08.20 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ            
08.30 - 09.40 น. คณิตศาสตร์ 70 
09.40 - 10.30 น. วิทยาศาสตร์ 50 
10.40.- 11.20 น.     ภาษาอังกฤษ 40 
11.20 - 12.00 น.     ภาษาไทยและสังคมศึกษา ฯ 40 

เวลา รายระเอียด/วิชาที่สอบ จ านวน (นาท)ี 

06.30 น. ประตูโรงเรียนนครสวรรค์เปิด 
06.30 - 08.20 น. นักเรียนคัดกรองตามก าหนดเวลา  
08.30 - 08.40 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ            
08.50 - 10.10 น. คณิตศาสตร์ 80 
10.20 - 11.10 น. วิทยาศาสตร์ 50 
11.20 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 40 


