
 
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 

เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

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

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

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   
1.1  ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษา  
       ปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า  
1.2  ไม่จ ากัดอายุ  
1.3  รับสมัครจากนักเรียนท่ัวประเทศ  
1.4  เป็นผู้ท่ีมีความขยันหมั่นเพียร และความประพฤติดี  
1.5  ผู้สมัครสอบต้องมีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรค ์

 

2. หลักฐานการรับสมัคร  
2.1  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  
      (ปพ.1:ป) หรือ หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)    
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ   
2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบับ             
2.4  รูปถ่ายชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 

หมายเหตุ  1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟล์ pdf,  jpg, png  เท่านั้น 
              2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง 
                 ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  

3. จ านวนรับ 
 รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน 14 คน   
 

4. กระบวนการคัดเลือก   
  โดยการทดสอบความสามารถ และต้องเข้าสอบพร้อมนักเรียนภาคปกติเพื่อการจัดห้องเรียน ประกอบด้วย  

1) ด้านกีฬา   รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬาประเภทแบดมินตัน ว่ายน้ า และ นักกีฬา 
   ประเภทเด่ียว มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนทีมชาติไทย , เยาวชนทีม ชาติ และ 

มีผลการแข่งขันชนะอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ, กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่ระดับภาคขึ้นไป โดยมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง (วุฒิบัตร,โล่รางวัล,ภาพถ่าย) 
 



2) ด้านดนตรีและขับร้อง                 
    ดนตรีไทย   รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีไทย หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
    หรือร่วมแสดงงานพิธีต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง   

(วุฒิบัตร, โล่รางวัล, ภาพถ่าย) 
       ดนตรีสากล   รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีสากล หรือดุริยางค์โดยเป็นนักดนตรี 

ประจ าโรงเรียน หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือร่วมแสดงงานพิธีต่างๆ 
โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง (วุฒิบัตร, โล่รางวัล, ภาพถ่าย)                 

                 ขับร้อง   รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านการร้องเพลงไทยสากล เพลงไทย 
    ลูกทุ่ง ไทยเดิม และเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1-3 
                                          ต้ังแต่ระดับจังหวัดข้ึนไป            
          3) ด้านศิลปะ            รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านจิตรกรรมโดยต้องมีวุฒิบัตรระดับจังหวัด, 
                                          ระดับเขต ระดับประเทศ หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันชนะเลิศ 
                                          อันดับท่ี 1-3    

   

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก    1) การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์เกิน 80 % 
2) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
3) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ 
4) นักเรียนต้องมาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
    วิชาที่สอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
    และสังคมศึกษาฯ เพื่อจัดห้องเรียน  
 

5. ก าหนดการวันสอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว    
   รับสมัคร        วันท่ี 3 -12 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์          วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์      

ผู้เข้าสอบต้องอ่านรายละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนของการเข้าสอบ   
โรงเรียนนครสวรรค์  ดังนี้ 
1) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
2) แผนผังอาคารที่สอบ หอ้งสอบ แผนผังที่นั่งสอบ 
3) แผนผังโรงเรียน จุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอยก่อนเข้าห้องสอบ            
4) ก าหนดเวลาผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรอง  
5) แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 

สอบภาคปฏบิัติ                    วันท่ี 2 มิถุนายน 2563  
                                          วิชาท่ีสอบ คือ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษท่ีนักเรียนสมัครสอบ 

   และสอบภาคปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน 
 
    



หมายเหตุ   
                                        1) สอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบเอง  

2) ผู้เข้าสอบต้องน าหลักฐาน เช่น วุฒิบัตร, โล่รางวัล หรืออื่นๆ  
    มาในวันที่สอบภาคปฏิบัติด้วย  

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ         วันท่ี 4 มิถุนายน 2563  ด้วยระบบออนไลน ์
สอบคัดเลือก                          วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563   
ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันท่ี 10 มิถุนายน 2563  ด้วยระบบออนไลน ์
รายงานตัวและมอบตัว      วันท่ี 12-13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ด้วยระบบออนไลน ์
                                ถ้านักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวตามก าหนดถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ 
 

6. การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
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  
  

ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

  
       (นายพันศักดิ์ ศรีทอง)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
       ประเภทความสามารถพิเศษ   

         โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
                                 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หมายเหตุ ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

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 


