ฉบับร่าง
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
--------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์)
โรงเรียนนครสวรรค์ จึงประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สบทบ)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75
1.5 มีเจตคติที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.1) โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก) ปพ.6 ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟส์ pdf , jpg , png เท่านัน้
2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ
3. จำนวนรับ
3.1 ห้องเรียนพิเศษ (พสวท.สมทบ) จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 36 คน รวมจำนวน 144 คน
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4. กำหนดการขอรับใบสมัคร/รับสมัคร/สอบคัดเลือก และประกาศผล
4.1 วันรับสมัคร
วันที่ 19-23 มีนาคม 2564
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ ว็บไซด์ www.nssc.ac.th
4.2 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 400 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 150 คะแนน , วิทยาศาสตร์ 150
คะแนน และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน)
4.3 วันประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์โรงเรียน www.nssc.ac.th
(ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4.4 วันรายงานตัว
วันที่ 11 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่รายงานตามกำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
4.5 วันมอบตัว
วันที่ 20 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนดถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์
5. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.1 ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สบทบ)
1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
3. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
4. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
5. ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ
6. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
(ตามความสมัครใจ)
รวมทั้งสิ้น

420
500
1,000
500
1,500

บาทต่อปี
บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อภาคเรียน
บาทต่อภาคเรียน

250 บาทต่อภาคเรียน
4,170 บาทต่อภาคเรียน
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คำชี้แจงเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สบทบ)
1. การรั บ นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิเ ศษ พสวท. (สบทบ) และห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ คัดเลือก วิชาที่สอบคัดเลือกและข้อสอบคัดเลือกชุด
เดียวกัน จึงให้นักเรียนกรอกหมายเลข 1 หรือ 2 ตามลำดับความต้องการเข้าเรียนในใบสมัครเข้าเรียน
2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศผลการสอบตามลำดั บคะแนนที่สอบได้ แ ละ
ตามลำดับความต้องการที่นักเรียนกรอกไว้ในใบสมัคร
3. ห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สมทบ)
- เป็นโครงการที่กรมสามัญศึกษา (เดิม) คัดเลือกโรงเรี ยนนครสวรรค์ ให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันโครงสร้างหลักสูตรจะเรียนมากกว่า
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ แต่น้อยกว่าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
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ประเภทห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
หรือห้องเรียนพหุภาษา (MP: Multilingual Program)
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.4 ได้รับผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.80 และมีผลการเรียนเฉลี่ย
รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
1.5 มีเจตคติที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมการจัดการศึกษา
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.1) โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก) ปพ.6 ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟส์ pdf , jpg , png เท่านัน้
2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ
3. จำนวนรับ
3.1 ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (MP) จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 25 คน รวมจำนวน 25 คน
4. กำหนดการขอรับใบสมัคร/รับสมัคร/สอบคัดเลือก และประกาศผล
4.1 วันรับสมัคร
วันที่ 19-23 มีนาคม 2564
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nssc.ac.th
4.2 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 250 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน , วิทยาศาสตร์ 50
คะแนน และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน) และสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
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4.3 วันประกาศผลสอบ
4.4 วันรายงานตัว

4.5 วันมอบตัว

วันที่ 10 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์โรงเรียน www.nssc.ac.th
(ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
วันที่ 11 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่รายงานตามกำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วันที่ 20 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนดถือว่า
นักเรียนสละสิทธิ์

5. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ
ห้องเรียนพหุภาษา (MP: Multilingual Program)
15,000 บาทต่อภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น
15,000 บาทต่อภาคเรียน

ฉบับร่าง
คำชี้แจงเพิ่มเติมประเภทห้องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) หรือห้องเรียนพหุภาษา (MP: Multilingual Program)
1. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษห้องเรียน Multilingual Program (MP) โรงเรียนกำหนดการ สอบโดยใช้
ข้อสอบเฉพาะต่างหาก เพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนตามลักษณะเฉพาะของโครงการที่เน้นการเรียนในแผนการ
เรียนพหุภาษา โดยมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศ และจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตาม
ศักยภาพสูงสุด
2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศผลการสอบตามลำดับคะแนนที่สอบได้
3. โครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ นศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภูม ิ ภ าค (Education Hub) Multilingual
Program (MP)
- เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนในโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค และโรงเรียนนครสวรรค์เลือกเปิดในรูปแบบ Multilingual Program โดยรับนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน
25 คน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
- โรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียน Multilingual Program
(MP) โดยตรง (รายละเอียดขอรับได้ที่ส ำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ หรือ เว็ปไซต์โรงเรียน
www.nssc.ac.th
- นักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการนี้ จะต้องมีความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอน ภาคเรียนละ 15,000 บาท (ปีการศึกษาละ 30,000 บาท)
- นักเรียนในโครงการนี้ เรียนรายวิชาพื้นฐานเป็นภาษาไทยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน
เป็นภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ ยกเว้นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับครูไทยที่มีคุณวุฒิด้านภาษานั้น ๆ
โดยเรียนในห้องเรียนปรับอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีห้องสมุด และ
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนจะต้องผ่านการ คัดเลือกและผ่านการอบรมโดยเฉพาะ
นักเรียนมีโอกาสเรียนกับครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเฉพาะ (Native) และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาให้
ความรู้ตามความเหมาะสม และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ รวมถึงการศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ
- โรงเรียนจัดโครงการสอนเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนตามความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ฉบับร่าง
ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
--------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์)
โรงเรียนนครสวรรค์ จึงประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า
1.2 ไม่จำกัดอายุ
1.3 รับสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (GPA 5 ภาคเรียน)
1.5 มีเจตคติที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมการจัดการศึกษา
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.1) โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก) ปพ.6 ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ 1. รับสมัครด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบไฟส์ pdf , jpg , png เท่านั้น
2. หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

ฉบับร่าง
3. จำนวนรับ
3.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 1 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมจำนวน 30 คน
4. กำหนดการขอรับใบสมัคร/รับสมัคร/สอบคัดเลือก และประกาศผล
4.1 วันรับสมัคร
วันที่ 19-23 มีนาคม 2564
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทีเ่ ว็บไซด์ www.nssc.ac.th
4.2 วันสอบคัดเลือก
วันที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 400 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 150 คะแนน , วิทยาศาสตร์ 150
คะแนน และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน)
4.3 วันประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์โรงเรียน www.nssc.ac.th
(ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4.4 วันรายงานตัว
วันที่ 11 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่รายงานตามกำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนครสวรรค์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
4.5 วันมอบตัว
วันที่ 20 เมษายน 2564
นักเรียนคนใดไม่มอบตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดที่กำหนดถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์
5. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

15,000 บาทต่อภาคเรียน
15,000 บาทต่อภาคเรียน

ฉบับร่าง
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1. การรั บ นั ก เรี ย นห้ องเรี ย นพิเ ศษ พสวท. (สบทบ) และห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ คัดเลือก วิชาที่สอบคัดเลือกและข้อสอบคัดเลือกชุด
เดียวกัน จึงให้นักเรียนกรอกหมายเลข 1 หรือ 2 ตามลำดับความต้องการเข้าเรียนในใบสมัครเข้าเรียน
2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศผลการสอบตามลำดั บคะแนนที่สอบได้ แ ละ
ตามลำดับความต้องการที่นักเรียนกรอกไว้ในใบสมัคร
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- เป็ น โครงการที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) คัดเลือกโรงเรียนชั้นนำของประเทศรับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียน
ละ 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน เพื่อสนับสนุนส่ง เสริมนักเรียนที ่มี ความสามารถพิ เศษด้ านวิทยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
- โรงเรียนนครสวรรค์ ได้จัดทำหลักสูตร สำหรับนักเรียนในโครงการตามแนวทางที่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด รายละเอียดขอรับได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์
- นักเรียนที่เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ต้องมีความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายในการจั ด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 15,000 บาท
- นักเรียนในโครงการนี้ เรียนในห้องเรียนปรั บอากาศ มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย มีห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนจะต้องผ่านการคัดเลือกและผ่าน
การอบรมโดยเฉพาะ นักเรียนมีโอกาสเรียนและฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมค่ายทาง
วิชาการ รวมถึงการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ เช่น
1. การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ระดับการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
2. กิจกรรมค่ายทางวิชาการภายในประเทศ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกปีการศึกษา
3. สอนเสริมเติมความรู้ ในรายวิชาหลัก 5 วิชา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกปีการศึกษา
4. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 5 รางวัล/ระดับ ทุกปีการศึกษา
5. กิจกรรมตามโครงการของแม่ข่ายฯ ภาคเหนือ เช่น ค่ายบูรณาการ การนำสนอโครงการ/วิจัย เป็นต้น
6. สนับสนุนอุปกรณ์ไอซีทีให้กับนักเรียนทุกคน เช่น iPad เป็นต้น

