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แผนการรับสมัครนักเรยีนปีการศึกษา 2564 

แผนการรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั #น 
หอ้งเรยีนปกต ิ *หอ้งเรยีนพเิศษ รวม 

จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน 

ม.9 7 280 5 180 12 460 

 

ห#องเรียนปกติระดับช้ัน ม.1 จำนวน 7 ห(องเรียน รวมนักเรียน 280 คน 

รอ้ยละของการรบันกัเรยีน 
ในเขตพื(นที+บริการ 

รอ้ยละของการสอบหรอื 
วธิกีารอื:นๆของ นักเรียนทั +วไป 

รวมรอ้ยละของการสอบ 
และวธิกีารอื:นๆ 

จบัฉลาก สอบและวธิกีารอื:นๆ 

- 50 50 100 

 

เขตพื#นทีFบรกิารของโรงเรยีนนครสวรรค ์ปีการศกึษา NOPQ 
 

เขตพื#นทีFบรกิารของโรงเรยีน 
หมายเหตุ 

ทีF หมูท่ีF ตาํบล อาํเภอ 

1 1,4,5,9,10 ตาํบลนครสวรรคต์ก  อาํเภอเมอืง พื#นทีFในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค ์
เทา่นั #น 

2 4,7,10 ตาํบลแควใหญ่  อาํเภอเมอืง 

3 10,11,12,13 ตาํบลวดัไทร  อาํเภอเมอืง 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ตาํบลปากนํ#าโพ  อาํเภอเมอืง 

5 1,4,5,6,7 ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืง 

หมายเหตุ  

  นกัเรยีนในเขตพื#นทีFบรกิารของโรงเรยีนนครสวรรค ์ หมายถงึ นกัเรยีนทีFมชีืFอในทะเบยีนบา้นทีF

ตั #งอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์ไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัถงึวนัทีF 16 พฤษภาคม 2564 หรอืนกัเรยีนทีF

ศกึษาในสถานศกึษาทีFตั #งอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์ไมน้่อยกวา่ 2 ปีการศกึษา โดยดหูลกัฐาน

จากทะเบยีนบา้น, เอกสารรบัรองการเป็นนกัเรยีน (ปพ.7) หรอืเอกสารอืFน ๆ   
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ห#องเรียนเรียนพิเศษระดับช้ัน ม.1 ได(แก9 

      ห(องเรียนโครงการดาวรุ9งมุ9งโอลิมป@ก จำนวน 5 ห(องเรียน รวมนักเรียน 180 คน 

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัคร และหลักฐานท่ีใช#ในการรับสมัคร ได#จากระเบียบการ

รับสมัครของแตMละโครงการได#ท่ีเว็บไซตQ www.nssc.ac.th 
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แผนการรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชั #น 
หอ้งเรยีนปกต ิ หอ้งเรยีนพเิศษ รวม 

จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน จาํนวนหอ้ง จาํนวนคน 

ม.Q 9 396 6 199 15 595 

 

ห#องเรียนปกติระดับช้ัน ม.4 จำนวน 9 ห(องเรียน รวมนักเรียน 396 คน 

 จะรับนักเรียน ม.3 (เดิม) เข(าเรียนให(เต็มแผนการรับฯ หากมีจำนวนไม9เต็มแผนโรงเรียนจะประกาศ

รับสมัครนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอ่ืน ๆ เข(าศึกษาต9อฯ ในรอบนักเรียนท่ัวไปในเต็มแผน 

ห#องเรียนเรียนพิเศษระดับช้ัน ม.4 ได(แก9 

1. ห(องเรียนโครงการส9งเสริมความสามารถพิเศษด(านคณิตศาสตร\และวิทยาศาสตร\ ในโรงเรียน

มัธยมศึกษา พสวท.(สมทบ)  : จำนวน 4 ห(องเรียน รวมนักเรียน 144 คน 

2. ห(องเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเปaนศูนย\กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) หรือ 

ห(องเรียนพหุภาษา (MP: Multilingual Program)  จำนวน 1 ห(องเรียน รวมนักเรียน 25 คน 

3. ห(องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล(อม จำนวน 1 ห(องเรียน รวม

นักเรียน 30 คน 

 

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัคร และหลักฐานท่ีใช#ในการรับสมัคร ได#จากระเบียบการ

รับสมัครของแตMละโครงการได#ท่ีเว็บไซตQ www.nssc.ac.th 
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กําหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 

 

หมายเหตุ :  

- รับสมัครผ9านระบบออนไลน\เท9าน้ัน 

- กำหนดการป[ดระบบการรับสมัครใน เวลา 16:00 น. ของวันสุดท#ายท่ีเป[ดรับสมัคร 
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วธิีการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกระดับชัน้ ม.1 และ ม.4 
ผ่านระบบออนไลน ์

เอกสารที่ต้องเตรยีม 
- ปพ.1 หรือ ปพ.7 (ม.4 ใช(ได(เฉพาะ ปพ.1 เท9าน้ัน) 

- สำเนาทะเบียนบ(านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน 

- รูปถ9ายชุดนักเรียนหน(าตรง ไม9สวมหวก ไม9สวมแว9นตาดำขนาด 1 น้ิว 

- หลักฐานความสามารถพิเศษของนักเรียนตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรค> เช@น สำเนาวุฒิบัตร, ภาพถ@าย        

โล@รางวัล, ภาพถ@าย เปGนตHน (เฉพาะนักเรียนท่ีสมัครระดับช้ัน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ) 

   โดยเตรียมเอกสารทุกอย9างให(อยู9ในรูปแบบของไฟล\เอกสาร (PDF) หรือไฟล\รูปภาพ (JPG, JPEG, PNG) ก็ได( 

อาทิ สแกนผ9านเคร่ืองสแกนเนอร\, การใช(แอปพลิเคช่ันสแกนเอกสารบนสมาร\ทโฟน หรือการถ9ายรูปเอกสารท่ี

มีความคมชัด ไม9เอียงหรือขาดส9วนใดส9วนนึงไป 

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู#สมัคร และหลักฐานท่ีใช#ในการรับสมัครอยMางละเอียด ได#จาก

ระเบียบการรับสมัครของแตMละโครงการได#ท่ีเว็บไซตQ www.nssc.ac.th 

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง 
ปพ.1 ทั้ง 2 หน-า ปพ.7 สำเนาทะเบียนบ-าน 
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ข้ันตอนการรับสมัครในภาพรวม 

 

ข้ันตอนท่ี 1: ลงทะเบียนกรอกข้อมูลนักเรยีนและเข้าสู่ระบบ 

1. เข(าเว็บไซต\โรงเรียนนครสวรรค\ (www.nssc.ac.th) และคลิกท่ีรูปภาพรับสมัครนักเรียนออนไลน\ หรือ

เข(าเว็บไซต\รับสมัครนักเรียนได(โดยตรงท่ี admission.nssc.ac.th 

2. เม่ือเขาสู9เว็บไซต\รับสมัครนักเรียนแล(วจะพบกับหน(าจอดังภาพท่ี 1 แล(วให(กดปุ�ม  “สมัคร” 

 
ภาพท่ี 1 หน+าแรกเว็บรับสมัครนักเรียน 

3. เมื่อหน(าเว็บปรากฏเปaนดังภาพที่ 2 แล(ว ให(กรอกข(อมูลนักเรียนให(ครบถ(วน โดยที่มีเครื่องหมาย  

ดอกจันสีแดงกำกับหมายความวMาจำเป`นต#องกรอกข#อมูลในชMองนั้น และเมื่อกรอกข(อมูลเรียบร(อย

ให(ตรวจสอบก9อนเพราะจะไมMสามารถแก#ไขข#อมูลได#อีกเม่ือใบสมัครถูกยืนยันแล#ว เมื่อมั่นใจแล(วจึง

กดท่ีปุ�ม “ไปยังข้ันตอนถัดไป” สีเขียวด(านล9างสุด 

 
ภาพท่ี 2 หน+ากรอกข+อมูลนักเรียน  

1.กรอกข#อมูลเข#าสูMระบบ
2.เลือกแผนการเรียนท่ี

ต#องการสมัคร
3.อัพโหลดเอกสาร

4.ยืนยันการสมัคร
5.ตรวจสอบสถานะการ

สมัคร
6.พิมพQเอกสารการเข#า

ห#องสอบ
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4. ระบบจะถามท9านว9าหมายเลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท\มือถือของท9านถูกต(อง

หรือไม9ดังภาพที่ 3 ถ(าหากท9านเห็นว9าถูกแล(วให(กด “ถูกต(องแล(ว” แต9ถ(าหากยังไม9ถูกต(อง ให(กด “ยัง

ไม9ถูกต(อง” และกลับไปยังข(อ 3 ข#อที ่ 4 น้ีสำคัญมาก เพราะหากข#อมูลหมายเลขประจำตัว

ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทQผิด ทMานอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครได#ในทันที นอกจากนี้หากท9าน

กรอกข(อมูลไม9ครบถ(วน ระบบจะแสดงข(อความแจ(งเตือนดังภาพที่ 4 และถ(าหากท9านกด “ถูกต(อง

แล(ว” แต9ระบบพบว9ามีข(อมูลที่ระบบเห็นว9าไม9ถูกต(องจะขึ้นข(อความแจ(งเตือนดังภาพที่ 5 และถ(าหาก

ระบบตรวจสอบข(อมูลแล(วว9าถูกต(องจะแสดงข(อความแจ(งเตือนตามภาพที่ 6 แล(วระบบจะนำท9านไป

ยังหน(าเข(าสู9ระบบดังภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 3 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบให+ตรวจสอบข+อมูล 

 

ภาพท่ี 4 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบเม่ือกรอกข+อมูลไมFครบถ+วน 

 
ภาพท่ี 5 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบวFามีข+อมูลท่ีไมFถูกต+อง 

 
ภาพท่ี 6 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบวFาทFานกรอกข+อมูลครบถ+วนแล+ว 



 

  
คู่มือรับสมัครนักเรยีน ปีการศึกษา 2564 โรงเรยีนนครสวรรค์ 8 

 

5. เม่ือปรากฏหน(าเข(าสู9ระบบดังภาพท่ี 7 ให(ใส9หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนและเบอร\

โทรศัพท\ตามช9องท่ีกำหนด และกดปุ�ม “ไปยังข้ันตอนถัดไป” ถ(าหากข(อมูลท่ีกรอกถูกต(อง ระบบจะ

นำท9านไปยังข้ันตอนท่ี 2 

 
ภาพท่ี 7 หน+าเข+าสูFระบบ 

ข้ันตอนท่ี 2: เลือกแผนการเรยีนท่ีต้องการสมัคร 

1. เม่ือปรากฏหน(าเลือกโครงแผนการเรียนดังภาพท่ี 8 ให(เลือกแผนการเรียนท่ีต(องการสมัคร พร(อมด(วย

ข(อมูลอ่ืน ๆ เช9น ประเภทในเขตฯ/ท่ัวไป, ประเภทความสามารถพิเศษ (ถ(ามีให(เลือก) แล(วกด “บันทึก

และไปยังข้ันตอนถัดไป” ถ(าระบบตรวจสอบแล(วข(อมูลถูกต(อง จะข้ึนข(อความแจ(งเตือนดังภาพท่ี 9 

แล(วระบบจะนำท9านไปยังข้ันตอนท่ี 3 

 
ภาพท่ี 8 หน+าเลือกโครงการ 

 
ภาพท่ี 9 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบวFาบันทึกข+อมูลสำเร็จ 
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ข้ันตอนท่ี 3: อัพโหลดเอกสาร 

1. เม่ือปรากฏหน(าส9งเอกสารดังภาพท่ี 10 ให(เตรียมไฟล\เอกสารท่ีจะส9งให(พร(อม  

 
ภาพท่ี 10 หน+าสFงเอกสาร 

2. ในแต9ละเอกสารท่ีต(องส9ง ให(กด “เลือกไฟล\” หรือ “Choose File” ดังภาพท่ี 11 แล(วเลือกไฟล\

เอกสารตามท่ีมีประเภทของไฟล\ให(เปaนไปตามระบบกำหนด 

 
ภาพท่ี 11 ตำแหนFงปุSมเลือกไฟลU 

3. กด “อัพโหลด” ดังภาพท่ี 12 ในรายการท่ีกำลังส9งเอกสาร ถ(าหากระบบตรวจสอบแล(วสามารถ     

อัพโหลดได( จะข้ึนข(อความแจ(งเตือนดังภาพท่ี 13 

 

ภาพท่ี 12 ตำแหนFงปุSมอัพโหลด 

 
ภาพท่ี 13 ข+อความแจ+งเตือนจากระบบวFาอัพโหลดไฟลUสำเร็จ 

4. ระบบจะแสดงข(อความ “ส9งเอกสารแล(ว” และ “รอยืนยันการส9งใบสมัคร” ดังภาพท่ี 14 เปaนการ

ยืนยันว9าส9งเอกสารน้ีสำเร็จแล(ว รอท9านยืนยันการส9งใบสมัครในข้ันตอนท่ี 4 และท9านสามารถตรวจดู

เอกสารว9าเอกสารท่ีส9งไปใช9ท่ีต(องการหรือไม9โดยกดท่ีปุ�ม “ดูเอกสารท่ีส9ง” ดังภาพท่ี 15 
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ภาพท่ี 14 ข+อความยืนยันวFาสFงเอกสารสำเร็จ 

 
ภาพท่ี 15 ตำแหนFงปุSม “ดูเอกสารท่ีสFง” 

5. ทำซ้ำข(อท่ี 1 ถึง 4 จนกว9าจะส9งเอกสารครบทุกรายการ หากต(องการแก(ไขเอกสารใหม9ก็สามารถทำได( 

6. กดปุ�ม “ไปยังข้ันตอนถัดไป” ท่ีด(านล9างสุดของหน(า ถ(าหากส9งเอกสารครบแล(ว ระบบจะนำท9านไปยัง

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 4: ยืนยันข้อมูล 

1. เม่ือปรากฏหน(ายืนยันข(อมูลดังภาพท่ี 16 ให(ตรวจสอบเอกสารท่ีส9งให(เรียบร(อย 

 
ภาพท่ี 16 หน+ายืนยันข+อมูล 

2. กด “ยืนยันข(อมูล” ด(านล9างของหน(าดังภาพท่ี 17 เม่ือกดแล(วจะไม9สามารถแก(ไขข(อมูลใด ๆ ได(อีก 

และระบบจะนำท9านไปยังข้ันตอนท่ี 5 

 
ภาพท่ี 17 ตำแหนFงของปุSมยืนยันข+อมูล 
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ข้ันตอนท่ี 5: ตรวจสอบสถานะใบสมัคร 

1. เม่ือปรากฏหน(าผลการตรวจสอบดังภาพท่ี 16 ท9านจะพบกับข(อความท่ีมีผลการตรวจสอบ โดย

สามารถตีความได(ดังน้ี 

- รอการตรวจสอบ: ท9านยืนยันใบสมัครแล(ว กำลังรอเจ(าหน(าท่ีตรวจสอบข(อมูลภายใน 48 ช่ัวโมง 

- ไม9ผ9านการตรวจสอบ: ท9านยืนยันใบสมัครแล(ว เจ(าหน(าท่ีตรวจสอบแล(วพบว9ามีข(อมูลไม9ถูกต(องให(

ท9านแก(ไขตามท่ีเจ(าหน(าท่ีแจ(ง โดยสามารถแก(ไขได(โดยการข้ันตอนท่ีต(องการแก(ไขในเมนู 

- ผ9านการตรวจสอบ: ท9านยืนยันใบสมัครแล(ว เจ(าหน(าท่ีตรวจสอบแล(วไม9พบป�ญหาใด ดำเนินการ

ต9อไปยังข้ันตอนท่ี 6 ได(ในทันที 

 

ภาพท่ี 18 หน+าผลการตรวจสอบใบสมัคร 

2. กด “ออกจากระบบ” เพ่ือออกจากระบบและกลับมาตรวจสอบสถานะในวันถัดไป 

ข้ันตอนท่ี 6: พิมพ์เอกสาร 

1. เม่ือสถานการณ\ตรวจสอบข(อมูลเปล่ียนเปaน “ผ9านการตรวจสอบ” แล(ว ให(กดท่ีเมนู “พิมพ\เอกสาร” 

ดังในภาพท่ี 19 

 
ภาพท่ี 19 เมนูพิมพUเอกสาร 
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2. เม่ือปรากฎหน(าพิมพ\เอกสารดังภาพท่ี 20 แล(ว สามารถกด “ดาวน\โหลดเอกสาร” เพ่ือดาวน\โหลด

และพิมพ\ได(ทันที เป#นอันเสร็จส้ินการสมัคร 

 
ภาพท่ี 20 หน+าพิมพUเอกสาร 

 ในวันท่ีมีการสอบ ผู(สมัครต(องทำเอกสารน้ีพร(อมท้ังบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปในวันสอบ เพ่ือ

เปaนหลักฐานแสดงให(กรรมการคุมสอบ 


