
 
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 

เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

--------------------------------------------------------- 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์)  
โรงเรียนนครสวรรค์ จึงประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
       หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 3 หรือก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
       ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
        เป็นนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ 2 ประเภท  ดังนี้ 

 2.1 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

               หรือเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 และมีคุณสมบัติ 
                ดังนี้  

2.1.1 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยเรียงล าดับ 
        คะแนน เฉล่ีย 5 ภาคเรียน ตามแผนการรับนักเรียนท่ีสมัครเรียน   
2.1.2 เป็นโสดและเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ถูกตัดคะแนน 
        ความประพฤติเกินกว่า 50 คะแนน ของโทษสถานหนักและร้ายแรงรวมกัน 

 2.2 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นๆ ที่มิใช่โรงเรียนนครสวรรค์  

2.1.1 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยเรียงล าดับ 
        คะแนน เฉล่ีย 5 ภาคเรียน ตามแผนการรับนักเรียนท่ีสมัครเรียน   

3. จ านวนรับ     
3.1 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต (โครงการห้องเรียนโอลิมปิกเดิม) จ านวน 5 ห้อง  
     ห้องละ 45 คน รวมจ านวน 225 คน  
3.2 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต (ห้อง 10-12) จ านวน 3 ห้อง  
     ห้องละ 45 คน รวมจ านวน 135 คน  
3.3 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิต-ภาษา จ านวน 1 ห้อง ห้องละ 45 คน รวมจ านวน 45 คน  
  

4. หลักฐานการรับสมัคร  
4.1  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ) ท่ีแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ 
       หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)    
 



4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
4.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ฉบับ             
4.4  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 

หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟล์ pdf,  jpg, png  เท่านั้น 
                           2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ได้ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ 
                 ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอมจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  

5. กระบวนการคัดเลือก ก าหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้       
5.1 ประเภทนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนนครสวรรค์ รับตามจ านวนท่ี 
     แสดงความจ านงขอศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 
     โรงเรียนนครสวรรค์ก าหนด   
5.2 ประเภทนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่น ๆ รับตามจ านวนส่วนท่ีเหลือจากนักเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนนครสวรรค์ จนครบตามแผนการรับนักเรียน  
 

6. ก าหนดการวันรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว    
รับสมัคร       วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563  ด้วยระบบออนไลน์                              
สอบคัดเลือก                          วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน  2563 ต้ังแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป  

วิชาท่ีสอบ คือ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
    หมายเหตุ            

1) ใช้ปากกาเขียนข้อมูล ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ เท่านั้น 
การระบายค าตอบต้องใช้ดินสอด า ชนิด 2 บี เทา่นั้น 

2) ให้ผูเ้ข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
3) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์             วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์      
ผู้เข้าสอบต้องอ่านรายละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนของการเข้าสอบ   
โรงเรียนนครสวรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
2) แผนผังอาคารที่สอบ หอ้งสอบ  แผนผังที่นั่งสอบ 
3) แผนผังโรงเรียน จุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอยก่อนเข้าห้องสอบ            
4) ก าหนดเวลาผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
5) แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 

ประกาศผล    วันท่ี 11 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์ 
นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวและมอบต้ว ด้วยระบบออนไลน์ 
นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบต้วตามก าหนดถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ 

รายงานตัวและมอบตัว    วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน์ 
นักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบต้วตามก าหนดถือว่า นักเรียนสละสิทธ ิ์  
 



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

 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  
 

  
 

      (นายพันศักดิ์ ศรีทอง)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
  โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

                                 วันอาทิตย์ท่ี 7 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      หมายเหตุ     ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 


