
 

 

 

 

    การตรวจสอบสถานะ ดูรายละเอียด ดังนี้  

1. ชื่อ- นามสกุล  ถูกต?อง   

£   ผ#าน    ตรงกับหลักฐานท่ีส#งมา (ปพ.1/ ปพ.7/ทะเบียนบ>าน/ใบเปล่ียนช่ือ /ผล O-NET)  

£   ไม#ผ#าน  ช่ือ -สกุลไม#ตรงกับกับหลักฐานท่ีส#งมา  

       โรงเรียนจะโทรแจ>งประสานเพ่ือขอหลักฐานเพ่ิมเติม 

                                    

2. ตรวจสอบเอกสาร  

    กรณี   นักเรียนมชีื่ออยูBในทะเบียนบ?านที่ตั้งอยูBในเขตพื้นที่บริการ 

              1. ปพ.1 หรือ ปพ.7   

                   ปพ.1  £   ผ#าน     1. ช่ือ-สกุลตรงกับผู>สมัคร   

       2. มีประทับตราโรงเรียน และผู>บริหารลงนาม  

       3. ปพ.1 ครบท้ัง 2 หน>า     

   £   ไม#ผ#าน  ขาดอย#างใดอย#างหน่ึง กรณี ครบท้ัง 2 หน>า  

       ประสานครู กลุ#มบริหารวิชาการ ท่ีรับผิดชอบวันน้ัน  

       โรงเรียนจะโทรแจ>งประสานเพ่ือขอหลักฐานเพ่ิมเติม 

      หรือ    ปพ.7    £   ผ#าน     1. ช่ือ-สกุลตรงกับผู>สมัคร  

                                                 2. มีประทับตราโรงเรียน และนายทะเบียน  

            3.  ใบรับรองยังไม#ถึง 120 วัน นับแต#วันออก  

 £   ไม#ผ#าน  ขาดอย#างใดอย#างหน่ึง  

        โรงเรียนจะโทรแจ>งประสานเพ่ือขอหลักฐานเพ่ิมเติม 

 

กรณี  นักเรียนไมBมีชื่ออยูBในทะเบียนบ?านที่ตั้งอยูBในเขตพื้นที่บริการ 
 

ปพ.7      £   ผ#าน     1. ช่ือ-สกุลตรงกับผู>สมัคร  

                                                 2. มีประทับตราโรงเรียน และนายทะเบียน  

           3.  ปพ.7 ยังไม#ครบ 120 วัน นับแต#วันออก 

            4.  ปพ.7 ระบุวันท่ีเข>าเรียน และศึกษาอยู#อย#างน>อย 2 ป̂ นับถึงวันท่ี 16 พ.ค. .63   

 £   ไม#ผ#าน   ขาดอย#างใดอย#างหน่ึง  

        โรงเรียนจะโทรแจ>งประสานเพ่ือขอหลักฐานเพ่ิมเติม 

 

 

 

การตรวจสอบสถานะผู/สมัครเข/าเรียนช้ันมัธยมศึกษาป>ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาท่ี 4 
 



          2. ทะเบียนบ?านที่ปรากฎชื่อนักเรียน     
                         

£   ผ#าน        มีช่ือ –สกุล ผู>สมัครในทะเบียนบ>าน  

£   ไม#ผ#าน     ไม#มีช่ือ-สกุลของผู>สมัครในทะเบียนบ>าน 
 

 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตฯิ  (O-NET)  ประถมศึกษาปYที่ 6  (สมัครเข?าเรียนม.1) 

            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตฯิ  (O-NET)  มัธยมศึกษาปYที่ 3   (สมัครเข?าเรียนม.4) 
 

£   ผ#าน      ผล O-NET ตรงกับช่ือ-สกุลผู>สมัคร  

£   ไม#ผ#าน   ผล O-NET ไม1ตรงกับช่ือ-สกุลผู>สมัคร 
 

4. รูปถBายชุดนักเรียน  
 

 £   ผ#าน      รูปถ#ายชุดนักเรียนหน>าตรง  ไม#สวมหมวก  ไม#สวมแว#นตาดำ   

                                £   ไม#ผ#าน    สวมหมวก สวมแว#นตาดำ   
 

       5. สูติบัตรนักเรียน กรณ ีประเภทเงื่อนไขพิเศษ 
 

£   ผ#าน        ช่ือ-สกุลตรงกับผู>สมัคร  

เปbนบุตรของข>าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนครสวรรคc 

£   ไม#ผ#าน     ช่ือ-สกุลตรงกับผู>สมัคร  

ไม#เปbนบุตรในสายเลือดของข>าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนครสวรรคc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ตรวจสอบประเภทของผู?สมัครเข?าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 1 

3.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

                   นักเรียนท่ีมีช่ือในทะเบียนบ>านท่ีท่ีต้ังอยู#ในเขตเทศบาลนครนครสวรรคc เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนครสวรรคc  

เท#าน้ัน ได>แก#        หมู#ท่ี 1, 4, 5, 9 และ 10     ตำบลนครสวรรคcตก  

                 หมู#ท่ี 4, 7 และ 10            ตำบลแควใหญ#  

                 หมู#ท่ี 10, 11, 12 และ 13    ตำบลวัดไทร,  

                 ทุกหมู#บ>าน                      ตำบลปากน้ำโพ   

                 หมู#ท่ี 1, 4, 5, 6 และ 7       ตำบลนครสวรรคcออก อำเภอเมืองนครสวรรคc จังหวัดนครสวรรคc   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หรือ ศึกษาอยูBในโรงเรียนที่ตั้งอยูBในเขตเทศบาลนครนครสวรรคa อยBางน?อย 2 ปY นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 

 2563 โดยดูหลักฐานจาก ปพ.7 ระบุวันที่เข?าเรียน  หรือ เอกสารอื่น ๆ        

 

 

ตารางรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนครสวรรคa 

ท่ี สถานศึกษา ท่ีต้ังสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด 

1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคc หมู#ท่ี 1 ตำบลนครสวรรคcตก เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

2 โรงเรียนวัดวังหิน หมู#ท่ี 12 ตำบลวัดไทร เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคc ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต> ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต> ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

8 โรงเรียนเทศบาลวัดช#องคีรีศรีสิทธิวราราม ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

9 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ตำบล ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

10 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ หมู# 9 ตำบลนครสวรรคcตก  เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

12 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรคc ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

13 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

14 โรงเรียนแสงสวรรคc ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

15 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณc ตำบลปากน้ำโพ  เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

16 โรงเรียนประชานุเคราะหc ตำบลปากน้ำโพ  เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

17 โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

18 โรงเรียนดรุณศึกษา ตำบลปากน้ำโพ  เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

19 โรงเรียนวิชาวดี ตำบลปากน้ำโพ  เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

20 โรงเรียนมารียcวิทยา ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

21 โรงเรียนเซนตcโยเซฟนครสวรรคc ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

22 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

23 โรงเรียนยุวพัฒนcนครสวรรคc หมู# 10 ตำบลวัดไทร เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

24 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒนcนครสวรรคc ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

25 โรงเรียนคีรีวงศcวิทยา ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

26 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

27 โรงเรียนศูนยcการศึกษาพิเศษฯ หมู# 6 ตำบลนครสวรรคcออก เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

28 โรงเรียน กศน. อำเภอเมืองนครสวรรคc หมู# 1 ตำบลนครสวรรคcออก เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 

29 โรงเรียนผู>ใหญ#ยุวบัณฑิต ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรคc นครสวรรคc 



 3.2 ประเภทนักเรียนทั่วไป  
 

     นักเรียนทีท่ะเบียนบ-านไม1ได-ตั้งอยู1ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค? หรือ ไม1ได-ศึกษาอยู1ในโรงเรียน 

ที่ตั้งอยู1ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค?   
 

3.3 ประเภทความสามารถพิเศษ 

      ตรวจสอบคุณสมบัติของผู?สมัครต?องมีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรคa  

1) ดGานกีฬา  £   ประเภทแบดมินตัน     £   ว#ายน้ำ 

                                          £   นักกีฬาประเภทเด่ียว ……………………………………………………………… 

 £   ผ#าน      มีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรคc 

                      £   ไม#ผ#าน   ไม#มีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรคc ØØ 

                              ไม1ตGองดูรายการต1อไป        

                       มีคุณสมบัติ      £   เปbนตัวแทนทีมชาติไทย ,  

                                          £   เยาวชนทีมชาติ  
 

  ผลการแข#งขัน   £   รับรางวัล อันดับ 1-3 การแข#งขันกีฬาแห#งชาติ  

 £   รับรางวัล อันดับ 1-3 การแข#งขันกีฬากีฬาเยาวชนแห#งชาติ,  

 £   รับรางวัล อันดับ 1-3 การแข#งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษาแห#งชาติ  

 £   รับรางวัล ระดับภาคข้ึนไป  

 £   ผ#าน     รับรางวัลระดับใดระดับหน่ึง จาการแข#งขันกีฬาแต#ละรายการข>างต>น   

                      £   ไม#ผ#าน  ไม#ได>รับรางวัล จาการแข#งขันกีฬาแต#ละรายการข>างต>น   
 

เอกสารหลักฐาน  £   ผ#าน     มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย 

                      £   ไม#ผ#าน  ไม#มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย 

 2) ด?านดนตรีและขับร?อง  

£    ดนตรีไทย           £   ดนตรีสากล                £   ดุริยางคc 

                                          £   ขับรGอง เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ#ง ไทยเดิม  £   ดGานจิตรกรรม 
 

£   ผ#าน     มีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรคc  

£   ไม#ผ#าน  ไม1มีผลงานตามประกาศของโรงเรียนนครสวรรคc  ØØ 

                  ไม1ตGองดูรายการต1อไป                

ดนตรีไทย   £   ผ#าน     เข>าร#วมประกวดแข#งขันหรือแสดงงานพิธีต#าง ๆ มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย  

                     £   ไม#ผ#าน  ไม#เข>าร#วมประกวดแข#งขันหรือแสดงงานพิธีต#างๆ ไม#มีวุฒิบัตร,โล#รางวัล, ภาพถ#าย 
 

ดนตรีสากลหรือดุริยางคc £    ผ#าน    เปbนนักดนตรีประจำโรงเรียนหรือร#วมประกวดแข#งขัน 

       หรือแสดงงานพิธีต#างๆและมีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย                

                               £   ไม#ผ#าน   ไม#เปbนนักดนตรีประจำโรงเรียนหรือร#วมประกวดแข#งขัน 

        หรือแสดงงานพิธีต#างๆ และไม#มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย    



 
               

 

ขับรGอง             £    ผ#าน    ร#วมประกวดแข#งขันเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ#ง ไทยเดิม  

       รับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1-3 ระดับจังหวัดข้ึนไป            

       และมีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย                

   £  ไม#ผ#าน  ไม#ประกวดแข#งขันเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ#ง ไทยเดิม  

       และไม#มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย                
  

ดGานศิลปะ            £   ผ#าน     ร#วมประกวดแข#งขันด>านจิตรกรรมรับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1-3  

       ระดับจังหวัดข้ึนไป และมีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย                

£  ไม#ผ#าน   ไม#เข>าประกวดแข#งขันด>านจิตรกรรม 

       ไม#มีรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1-3 ระดับจังหวัดข้ึนไป            

       และไม#มีวุฒิบัตร, โล#รางวัล, ภาพถ#าย                

 


