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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เร่ือง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

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

---------------------------------------- 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
โรงเรียนนครสวรรค์ จึงประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   1.1  สำเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2563  

    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า 
    1.2  ไม่จำกัดอายุ และเป็นโสด 
    1.3  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี 
    1.4  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรค์  
2. หลักฐานการรับสมัคร 
    2.1 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1: ป) 
         โดยผู้บริหารหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง หรือ หนังสือรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิมว่า 
         กำลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ปพ.7)  จำนวน 1 ฉบับ     
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีปรากฏช่ือนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ   
    2.3 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
         จำนวน 1 รูป 
    2.4 หลักฐานความสามารถพิเศษของนักเรียนตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรค์ เช่น สำเนาวุฒิบัตร, ภาพถ่าย         
         โล่รางวัล, ภาพถ่าย เป็นต้น 
3. การสมัครเข้าเรียน 
    3.1 นักเรียนท่ีจะสมัครเข้าเรียนต้องกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ท่ีโรงเรียนนครสวรรค์ กำหนดเท่านั้น คือ 
         www.nssc.ac.th การสมัครดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
    3.2 รูปแบบไฟส์เอกสารท่ีใช้สมัครเข้าเรียน pdf, jpg, png เท่านั้น 
    3.3 หากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความ 
         เป็นจริงหรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ 
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4. กำหนดการวันรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 
4.1  วันรับสมัคร 
 
4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ 24-27 เมษายน 2564   
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซด์ www.nssc.ac.th  
วันที่ 29 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

4.3  วันสอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติ)                             วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
วิชาท่ีสอบ คือ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษท่ี
นักเรียนสมัครสอบ และสอบปฏิบัติตามความสามารถของนักเรียน 
หมายเหตุ     (1) ใช้ปากกาหรือดินสอดำในการทำข้อสอบ 
                 (2) ให้นักเรียนมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.  

4.4 วันประกาศผลและรายงานตัว 
(ภาคปฏิบัติ) 

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน)์ 
ถ้านักเรียนคนใดไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่านักเรียน 
สละสิทธิ์ เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนครสวรรค์ 

4.5 วันสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)  
 
 
 

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

4.6 วันประกาศผล (ข้อเขียน) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน)์ 
4.7 วันมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ระบบออนไลน)์ 

ถ้านักเรียนคนใดไม่มอบตัวตามกำหนด  
ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ เข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                     
โรงเรียนนครสวรรค์ 
 

5. ประเภทความสามารถพิเศษที่รับสมัคร ประกอบด้วย 
5.1 ด้านกีฬา รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬาแบดมินตัน ว่ายน้ำ และนักกีฬาประเภท

เด่ียว ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวแทนทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติ หรือมี              
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ หรือได้รับรางวัลอันดับ 1-3 การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับภาค 
 
 
                                                         

http://www.nssc.ac.th/
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5.2 ด้านดนตรีและขับร้อง 
      5.2.1 ดนตรีไทย 
 

 
รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีไทย ซึ่งเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน หรือ
ร่วมแสดงในงานพิธีต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง (วุฒิบัตร, ภาพถ่าย)                

      5.2.2 ดนตรีสากล รับนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านดนตรีสากล หรือดุริยางค์ โดยเป็นนักดนตรี
ประจำโรงเรียน, เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือรว่มแสดงในงานพิธีต่างๆ              
โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง (วุฒิบัตร, ภาพถ่าย) 

      5.2.3 ขับร้อง รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านการร้องเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง
และไทยเดิม และเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ได้รบัรางวัลชนะอันดับท่ี  
1-3 ระดับจังหวัดข้ึนไป 

5.3 ด้านศิลปะ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านจิตรกรรม 
โดยมีวุฒิบัตรระดับจังหวัด, ระดับเขต, ระดับประเทศ หรือเป็นตัวแทนโรงเรียน          
เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลท่ี 1-3 

     หมายเหตุ   1)  ในการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนจะต้องนำอุปกรณ์มาเอง   
                       2)  นักเรียนต้องนำหลักฐานแสดงผลงานมาประกอบการสมัคร เมื่อสอบปฏิบัติเสร็จแล้ว 
                            โรงเรียนจะคืนให้หลักฐานต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
 

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 


