
 
     
 
                                            

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ  
(ปรับตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564) 

---------------------------------------- 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
โรงเรียนนครสวรรค์ จึงประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2563  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า 

1.2  ไม่จำกัดอายุ และเป็นโสด 
1.3  ต้องมีช่ือนักเรียนอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 หรือ นักเรียนท่ีศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของ 
โรงเรียนนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ป.5-ป.6)  

            นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรค์ คือ  นักเรียนที่มีชื ่อในทะเบียนบ้านที่ตั ้งอยู่ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือ นักเรียนท่ีศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตำบลปากน้ำโพท้ังตำบล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 2 หมู่ที่ 1, 4, 5, 9, 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เท่านั้น 
 3. หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอมืองนครสวรรค์ เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เท่านั้น 
 4. หมู่ที ่ 10, 11, 12, 13 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ เท่านั้น 
 5. หมู่ที่ 4, 7, 10 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เท่านั้น 
      1.4  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี 
 



2. หลักฐานการรับสมัคร 
2.1 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) หรือ 

หนังสือรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.7) 
โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ฉบับ  
-  กรณีนักเรียนใช้คุณสมบัติของนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาที่ตั ้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์                 
ต้องมีหลักฐานแสดงว่าศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ป.5-ป.6) หรือ ใบรับรอง                        
การเข้าเรียนจากโรงเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ ตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนนครสวรรค์กำหนด จำนวน 1 ฉบับ  

2.2 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ      
2.3  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

           จำนวน 1 รูป 
3. การสมัครเข้าเรียน 

3.1 นักเรียนท่ีจะสมัครเข้าเรียนต้องกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดเท่านั้น คือ  
www.nssc.ac.th การสมัครดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับเอกสารหลักฐานการสมัคร              
เข้าเรียนครบถ้วนแล้ว 

3.2  รูปแบบไฟส์เอกสารท่ีใช้สมัครเข้าเรียน pdf, jpg, png เท่านั้น 
3.3  หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
      หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 

4. จำนวนรับ 
           รับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ร้อยละ 50 กรณี มีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการไม่ถึงร้อยละ 50 รับนักเรียน 
ในเขตพื้นท่ีบริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนท่ีเหลือไปรับนักเรียนท่ัวไปจนครบจำนวนท่ีประกาศรับ  

การสอบคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนสอบท่ีใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 100 
 

5. กำหนดการวันรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 
5.1 วันรับสมัคร 
 
5.2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ 24-28 เมษายน 2564   
สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ www.nssc.ac.th   
วันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

5.3 วันสอบคัดเลือก                             วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  
วิชาท่ีสอบ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา (คะแนนเต็ม 500 คะแนน วิทยาศาสตร์ 150 คะแนน, 
คณิตศาสตร์ 150 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน, ภาษาไทย 50 
คะแนน, สังคมศึกษา 50 คะแนน) 
 
 
 

http://www.nssc.ac.th/
http://www.nssc.ac.th/


หมายเหตุ            
1) ใช้ปากกาเขียนข้อมูลรายวิชา ช่ือ-สกุล เลขประจำตัวสอบ เท่านั้น  
    การระบายคำตอบ ต้องใช้ดินสอดำ ชนิด 2 บีเท่านั้น                                         
2) ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
3) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ                                       

5.4 วันประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  (ระบบออนไลน์) 
5.5 วันรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน์) 

ถ้านักเรียนคนใดไม่รายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด  
ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     
โรงเรียนนครสวรรค์ 

6. การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
1. โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรยีนนอกเวลาเรียน    420    บาทต่อปี  
2. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ           500    บาทต่อภาคเรียน  
3. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ      1,000    บาทต่อภาคเรียน  
4. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา      500    บาทต่อภาคเรียน  
5. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน           2,000    บาทต่อภาคเรียน  
6. ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ    1,500    บาทต่อภาคเรียน  
7. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   (ตามความสมัครใจ)              250    บาทต่อภาคเรียน 
   รวมทั้งสิ้น             6,170    บาทต่อภาคเรียน  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  
 

                                                                    
     (นางสาวจงกล เดชปั้น)   
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
   
 

ใบรับรองการเข้าเรียน 
         สำหรับผู้สมัครเข้าเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียนนครสวรรค์  
        
 โรงเรียน ......................................................................................... 
          อำเภอ ................................... จังหวัด .......................................................... 
 
  ขอรับรองว่า เด็กชาย/เด็กหญิง .............................................................................................................. 

เลขท่ีประจำตัว ...................................................เกิดวันท่ี .......................เดือน ...............................พ.ศ............. 
ช่ือ-ช่ือสกุล บิดา .................................................... ช่ือ-ช่ือสกุล มารดา .............................................................. 
เข้าเรียน ต้ังแต่วันท่ี.......................เดือน.....................พ.ศ............. จริง 
 
 ออกให้ ณ วันท่ี ....................... เดือน ..................... พ.ศ............. 
 
 
                                                .................................... 
                   (...............................................) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................... 
 
 
 

      .................................... 
 (...............................................) 

                       นายทะเบียน 
 
 
 
หมายเหตุ  ประทับตราโรงเรียนท่ีผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
 


