ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทความสามารถพิเศษ
---------------------------------------ตามที่โรงเรียนนครสวรรค์ ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท
ความสามารถพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับสมัครในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และสอบ
คัดเลือกในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้นักเรียน (ตัวจริง)มารายงานด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ในเวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. ให้นักเรียนมารับเอกสารมอบตัว ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์
๓. ให้ผู้ปกครองนานักเรียนมามอบตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
๔. เอกสารที่นักเรียน จะต้องนามาในวันมอบตัว คือ
๔.๑ ใบ ปพ.๑ หรือใบประกาศนียบัตร ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา ๒ ฉบับ
๔.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร.๑๔) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา ๒ ฉบับ โดย
ในสาเนาทะเบียนบ้านต้องมีชื่อบิดา มารดา และชื่อนักเรียนพร้ อมทั้งชื่อสกุลอยู่ในสาเนาทะเบียนบ้าน
ถ้ า ในส าเนาทะเบี ย นบ้ า นมี ชื่ อ นั ก เรี ย น บิ ด ามารดาอยู่ ค นละบ้ า น จะต้ อ งน าส าเนาทะเบี ย นบ้ า น
ของแต่ละคนมาแสดงด้วย ในกรณีที่นักเรียนพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดา ต้องนาสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองพร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๒ ฉบับ มาแสดง
๔.๔ ถ้าหลักฐาน วันเดือนปีเกิด ในสาเนาทะเบียนบ้าน กับในใบ ปพ.๑ ไม่ตรงกัน จะต้อง
น าสู ติ บั ต รตั ว จริ ง หรื อ ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นคนเกิ ด มาแสดง โรงเรี ย นจะยึ ด หลั ก ฐานตามสู ติ บั ต ร
หรือสาเนาทะเบียนบ้านคนเกิด

-๒๔.๕ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล รวมทั้งชื่อบิดา มารดา หลังจากออกใบ ปพ.๑ หรือใบ
ประกาศนียบัตรแล้ว จะต้องนาหนังสืออนุญาตในการเปลี่ยนพร้อมทั้งนาสาเนามาแสดงด้วย
๔.๖ หลักฐานแสดงกรุ๊ปเลือดของนักเรียน
๔.๗ บัตรประจาตัวของผู้ปกครองที่นานักเรียนมามอบตัว
๔.๘ รูปถ่ายของผู้ปกครอง ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๙ ในวันมอบตัว นักเรียนจะต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง โดยนักเรียนแต่งกายชุด
นักเรียน (โรงเรียนเดิม) ที่ถูกต้องตามระเบียบ
๔.๑๐ เงินสาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่รัฐบาลจัดให้ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพ
หมายเหตุ

๑. เอกสารที่มีการถ่ายเอกสาร จะต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๒. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บุคคลที่รับนักเรียนไว้ในการปกครองอุปการะเลี้ยงดู
ดังนั้น ผู้ปกครองที่นานักเรียนมามอบตัว ต้องเป็นบิดามารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายบุญจันทร์ คาภิรานนท์)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนนครสวรรค์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทความสามารถพิเศษ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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