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ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทความสามารถพิเศษ 

 -------------------------------------------- 
 ตามประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ นั้น 
 

    โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบดังต่อไปนี้ 
 1.  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
 - ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 - ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

วิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที ่ อุปกรณ์ที่ใช้ 
- คัดกรองนักเรียน 
- ตรวจคุณสมบัตินักเรียน ตาม
ประเภทที่นักเรียนสมัครไว้ (เอกสาร
หลักฐานรับรอง เช่น วุฒิบัตร, โล่
รางวัล, ภาพถ่าย ฯลฯ) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  
เวลา 07.30-08.10 น. 
โดม (ด้านหลังอาคาร 4) 

- เอกสารหลักฐาน
รับรอง 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- อ่ืน ๆ 

- การสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ 
ความสามารถ เป็นการสอบ
ภาคปฏิบัติ ตามประเภทที่นักเรียน
สมัครไว้  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  
เวลา 08.10 น. เป็นต้นไป โดยจะมีคุณครูพา
นักเรียนไปยังห้องสอบดังนี้ 
  - ดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล (อาคาร 2) 
  - ดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย (อาคาร 10) 
  - ศิลปะ (จิตรกรรม) (อาคาร 10) 
  - กีฬา  โรงยิมส์ 

- อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ผู้เข้าสอบต้องเตรียม
อุปกรณ์มาเอง 

 3.  ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  

3.1  ผู้เข้าสอบต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์/หน้ากากผ้า 

3.2  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพ่ือยืนยันตัวตน 
3.3  ผู้เข้าสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี ต้องน าเครื่องดนตรีมาเอง 
 

/ 3.4  ผู้ปกครอง … 
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        3.4  ผู้ปกครองต้องคัดกรอง พักคอย ณ จุดที่โรงเรียนก าหนด และภายในโรงเรียนไม่มี
บริการจ าหน่ายอาหารในวันสอบ 
       3.5  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบครั้งนี้ 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
          (นายพันศักดิ์  ศรีทอง) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่  15   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

------------------------------------- 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
ประเภท

ความสามารถพิเศษ 
30009 เด็กชายภาณุกฤษฏิ์  สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก

(ราษฎร์อุทิศ) 
กีฬา 

30011 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา กีฬา 
30016 เด็กชายอัครวิทย์  แต้มทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ กีฬา 
30019 เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กีฬา 
30015 เด็กหญิงนภัสสร  ทองเกษม โรงเรียโกรกพระพิทยาคม ขับร้อง 
30018 เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ขับร้อง 
30020 เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา เซโยเซฟนครสวรรค์ ขับร้อง 
30003 เด็กชายศุภณัฐ  สกนธ์รัตน์ โรงเรียนบ้านดอนพลอง ดนตรีไทย 
30004 เด็กหญิงลภัสรดา  สนสง ประชานุเคราะ ดนตรีไทย 
30021 เด็กชายกิติวินทร์  ตานตาบวรลักษณ์ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ดนตรีไทย 
30023 เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ดนตรีไทย 
30001 เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมราสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา ดนตรีสากล 
30002 เด็กชายธีรวัต  สาครธนรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ดนตรีสากล 
30006 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์ดี โรงเรียนมารีย์วิทยา ดนตรีสากล 
30007 เด็กหญิงณัฎฐ์ปุญญิสา  จันทร์อร่าม โรงเรียนมารีย์วิทยา ดนตรีสากล 
30013 เด็กหญิงกุลณัฐ  สาคะวัตร โรงเรียนมารีย์วิทยา ดนตรีสากล 
30014 เด็กชายชัยพร  พรมไทยสงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา ดนตรีสากล 
30017 เด็กชายกฤษณะ  สิงห์สาธร มารีย์วิทยานครสวรรค์ ดนตรีสากล 
30022 เด็กชายพัชรพล  ทรงธรรมรัตนา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์

(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 
ดนตรีสากล 

30005 เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ศิลปะ 
30008 เด็กชายปองคุณ  ภมรพิบูลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ศิลปะ 
30010 เด็กหญิงปารวตี  คุณชล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ศิลปะ 
30012 เด็กชายนันทพัทธ์  สารีค า โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ศิลปะ 

 
หมายเหตุ  นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องสอบภาคความรู้  
              ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 
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แผนผังสถานที่จุดตรวจคัดกรอง/ตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าสอบ/ห้องสอบภาคปฏิบัติ 
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 

จุดคัดกรอง/ 
ตรวจคุณสมบัติผู้เข้าสอบ/ 
จุดพักค่อยของผู้ปกครอง 

ห้องสอบภาคปฏิบัติ  
ดนตรีไทย/ศิลปะ 

ห้องสอบภาคปฏิบัติ  
กีฬา 

ห้องสอบภาคปฏิบัติ  
ดนตรีสากล/ขับร้อง 


