
 
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 

เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

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

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

ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า  
2. คุณสมบัติเฉพาะ 
 เป็นนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ 2 ประเภท  ดังนี้ 

 2.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

                           2.1.1  นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  เฉพาะพื้นท่ี 
                                     ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  เท่านั้น  ได้แก่ 

                 หมู่ท่ี 1, 4, 5, 9 และ 10     ต าบลนครสวรรค์ตก  
                 หมู่ท่ี 4, 7 และ 10            ต าบลแควใหญ่  
                 หมู่ท่ี 10, 11, 12 และ 13    ต าบลวัดไทร,  
                 ทุกหมูบ่้าน                      ต าบลปากน้ าโพ   
                 หมู่ท่ี 1, 4, 5, 6 และ 7       ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
                 จังหวัดนครสวรรค์  หรือ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
                 อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี่  5-6 )    โดยดูหลักฐานจาก  
                

 
ใบรับรองการเป็นนักเรียนท่ีระบุวันท่ีเข้าเรียน

 
(ปพ.1 / ปพ.7)

 หรือเอกสารอื่น ๆ            

 2.1.2 นักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนครสวรรค์ 
  2.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  
   เป็นนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์  
3. จ านวนรับ 
 รับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ จ านวน 7 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจ านวน 280 คน  
 

4. กระบวนการคัดเลือก 
 สัดส่วนการรับนักเรียน  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ : นักเรียนท่ัวไป   เท่ากับ 50 : 50  

4.1 รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการร้อยละ 50 รวมนักเรียนท่ีเป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากร      
ของโรงเรียนนครสวรรค์ ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้า
เรียนทุกคน และน าสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการจนครบจ านวนท่ีประกาศรับ จ านวน 140 คน 
โดยการสอบคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก   

ทะเบียนบ้าน



1) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80   
2) คะแนน (O-NET) ร้อยละ 20   

4.2 การรับนักเรียนท่ัวไปโดยการสอบคัดเลือกรับนักเร ียนประเภทนักเร ียนทั ่วไปร ้อยละ 45        
ของจำนวนรับทั้งหมด จำนวน 126 คน รวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 5 จำนวน 14 คน   

 การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   ด้านกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ขับร้อง ด้านศิลปะ 
  โดยการทดสอบ ความสามารถ  และต้องเข้าสอบพร้อมนักเรียนภาคปกติ  เพื่อการจัดห้องเรียน   

5. หลักฐานการรับสมัคร   
5.1  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
      (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)   
5.2  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ   
5.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ฉบับ   
5.4  รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟล์ pdf , jpg, png  เท่านั้น 
                           2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ได้ตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ 
                ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอมจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ  

6. ก าหนดการวันรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัวและมอบตัว          
รับสมัคร       วันท่ี 3-12 พฤษภาคม 2563  ด้วยระบบออนไลน์                              
สอบคัดเลือก                          วันเสาร์ที ่6 มิถุนายน 2563 ต้ังแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป วิชาท่ีสอบ คือ  
                                          วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
    หมายเหตุ            

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

2) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
3) ผูเ้ข้าสอบทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์            วันท่ี 20 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 

วิธีการประกาศผล                   ประกาศผลการสอบคัดเลือก เรียงตามล าดับคะแนนรวม 5 วิชา  
คิดเป็นร้อยละ 80 โดยรวมกับคะแนน O-NET คิดเป็นร้อยละ 20 และประกาศ 
ผลการสอบโดยเรียงตามล าดับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน ประเภท 
ในเขตพื้นท่ีบริการ และนักเรียนท่ัวไป   

การสอบคัดเลือก และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก 
1) คะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80   
2) คะแนน (O-NET) ร้อยละ 20   



ประกาศผล    วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบออนไลน ์
นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกได้ ต้องมารายงานตัวและมอบต้ว ด้วยระบบออนไลน์ 
นักเรียนคนใดไม่รายงานตัวและมอบตัวตามก าหนดถือว่า นักเรียนสละสิทธิ ์

รายงานตัวและมอบตัว    วันท่ี 12-13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ด้วยระบบออนไลน ์
                                ถ้านักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวตามก าหนดถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ 
 

7. 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 
     ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

       โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
                                วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    
      หมายเหตุ  ตารางสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลา รายละเอียด/วิชาที่สอบ จ านวน (นาท)ี 
06.30 น. ประตูโรงเรียนนครสวรรค์เปิด 
07.00 - 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 



 

  ใบรับรองการเรียนนักเรียน 
 
 

  ขอรับรองว่า ………………………………………………………………….เลขประจ าตัว……… 
เกิดวันที่ ……… เดือน .................................. พ.ศ. ................. บิดาชื่อ .........................................มารดา
ชื่อ....................................... ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ........ภาคเรียนที่ ........ 
ปีการศึกษา ................ มีผลการเรียน ........เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย   สนใจในการเรียนดี 
 
และเข้าเรียนโรงเรียน……………………………… ตั้งแต่วันที่……………………………………………………จริง 
 
 
  ออกให้  ณ   วันที่ ........เดือน  .......................  พ.ศ. ........ 
 
                     ................................................. 
                 (...................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………………………. 
 

 

 

      

    (ลงชื่อ)……………..………. 
       (……………………………) 
           (นายทะเบียน) 

                             (ใบรับรองนี้มีก าหนดอายุ 120 วัน นับตั้งแต่วันออก) 

ตัวอย่าง ปพ.7 
ที่ระบุ วันทีเ่ข้าเรียน 

 

รูปถ่าย 

มีตราประทับของโรงเรียน 




