ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียน
รอบทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 นั้น บัดนี้การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึง
ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อ - สกุล
1 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุวรรณปาก
แพรก
2 เด็กหญิงจิรัชญา จันทะบุรี
3 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ มะลิคุณ
4 เด็กหญิงจิรัชญา โพธิ์ถาวร
5 เด็กหญิงสุนันทา ทองขา
6 เด็กหญิงลลิตา อานักมณี
7 เด็กหญิงคุณัญญา จงกลพืช
8 เด็กหญิงนันท์นภัส ไทยฤทธิ์
9 เด็กหญิงพัชรี ทองประเสริฐ
10 เด็กหญิงกานต์พัชชา ไสว
10 เด็กชายปกรณ์เกียรติ นุ่นตา
11 เด็กชายณฤทธิ์ ไชยสน
12 เด็กหญิงกุลสตรี จันทรัตน์
13 เด็กชายพงศกร สุวรรณเสวตร์

สาขา
ละคร

โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลามีชัย

ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ละคร
ปี่พาทย์

สมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
แสงทองวิทยานุสรณ์
วัดพระมหาธาตุ
บ้านบ่อมอง
เทศบาลวัดศาลามีชัย
วัดเทพชุมนุม
เทศบาลวัดเสมาเมือง
วัดพังสิงห์
วัดควนส้าน

เครื่องสายไทย
เครื่องสายไทย
คีตศิลป์ไทย

วัดจังหูน
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สงขลา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ นครศรีธรรมราช
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายไพรัตน์ เขียวบ่ม
2 นายปณตพงษ์ จันทร์งาม
3 นางสาวจิราวรรณ กัลยาโพธิ์
4 นางสาวธิญาดา จินดารักษ์
5 นางสาวพลอยชมพู บุรงค์
6 นายชนินทร บุญยศิริสุวรรณ
7 นายคมสิทธิ์ วิเชียร
8 นางสาววิยดา ช่วยบารุง
9 นายปฏิวัติ ถ้าคู่
10 นายวันทวัฒน์ บุนนาค
11 นายธรดล อินนุพัฒน์

สาขา
โขน
โขน
ละคร
ละคร
ละคร
ปี่พาทย์
เครื่องสายไทย
เครื่องสายไทย
ดุริยางค์สากล
ดุริยางค์สากล
ดุริยางค์สากล

โรงเรียน
บ้านห้วยทรายขาว
เมืองกระบี่
กะเปอร์วิทยา
ศรีธรรมราชศึกษา
ฉวางรัชดาภิเษก
อามาตย์พานิชนุกูล
บางสวรรค์วิทยาคม
สตรีทุ่งสง
บ้านห้วยทรายขาว
วนศ.นครศรีธรรมราช
วนศ.นครศรีธรรมราช

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ระนอง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
กระบี่
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบ เข้ารับการสอบคัดเลือกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Google Meet )ตาม
กาหนดการ ดังนี้
-สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.
-มอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อสแกนไลน์เพื่อเข้ากลุ่ม
นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกรอบทั่วไป
ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารที่ต้องเตรียมสาหรับมอบตัวนักเรียนใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
การเตรียมตัวสาหรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประกอบด้วย
1. สลิปหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 2,850 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด ชื่อบัญชี เงินบารุงการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมายเลข 779-0-61506-8
เป็นค่า - ธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท
- ชมรมผู้ปกครอง 300 บาท
- ฌาปนกิจ 150 บาท
- ประกันชีวิต 250 บาท
- ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 150 บาท
2. ใบมอบตัวนักเรียนเขียนรายละเอียด ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน/บิดา/มารดา) ถ่ายเอกสาร จานวนอย่างละ 1 ชุด
*หมายเหตุ เอกสาร 2-4 ส่งภายหลังทางไปรษณีย์ ภายใน 30 เม.ย. 2565
ส่งเอกสารหลักฐานสาหรับมอบตัวนักเรียนใหม่ และหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือสลิปการโอนเงินมาที่
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ม.11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ใบมอบตัวนักเรียนใหม่

รูปถ่ายขนาด
1.5 นิ้ว

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ( )ม.1 ( )ปวช.1 ปีการศึกษา ..............
ชื่อ-สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).......................................................เลขบัตรประชาชน..........................................
สาขาวิชา ( ) โขน ( ) ละคร ( ) ปี่พาทย์ ( ) เครื่องสาย ( ) คีตศิลป์ ( ) ดนตรีสากล
เลขประจำตัวนักเรียน…………………………………………………….วิทยาลัยฯ กรอกให้

ข้าพเจ้า ชื่อผู้ปกครอง (นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................
ผูป้ กครองของ(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)........................................................................................................................
ขอทำการมอบตัวนักเรียนไว้ต่อนายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้
ด้วย (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................กรุ๊ปเลือด......................ศาสนา......................เชือ้ ชาติ......................
สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.............ตำบล................................อำเภอ................................................
จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน.........................................เบอร์มอื ถือ..............................................
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ-สกุลบิดา.................................................................................อาชีพ................................................................................
รายได้/ปี.....................................................บาท เบอร์โทร................................................
ชื่อ-สกุลมารดา............................................................................อาชีพ..................................................................................
รายได้/ปี....................................................บาท เบอร์โทร..................................................
สถานะครอบครัว ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) อยู่กับบิดา ( ) อยู่กับมารดา ( ) หย่าร้าง ( ) อื่นๆระบุ.......................................
ประวัติการศึกษาของนักเรียน
สถานศึกษาเดิม โรงเรียน...........................................................................อำเภอ........................จังหวัด................................
เหตุที่ออก จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( )ป.6 ( )ม.3 ( )โอนย้าย
ขณะที่ศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นักเรียนมาอาศัย ( ) หอพักชื่อ................................................
( )บ้านตนเอง ( )บ้านญาติชื่อ................................................เกี่ยวข้องเป็น....................อาชีพ...........................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................อยู่บ้านเลขที่...........................................................................................................
ขอรับรองว่า(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).....................................................................สมัครเป็นนักเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช บัดนีเ้ ป็นต้นไป
(ลงชื่อ).....................................................................
(....................................................................)
ผูป้ กครอง
*หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง ( ) ตามเอกสารที่มีแนบในใบมอบตัว เอกสารที่ยังไม่มีไม่ตอ้ งกาเครื่องหมาย
หลักฐานมอบตัว ( )ปพ.1 ( )ปพ. 7 ( )สำเนาทะเบียนนักเรียน ( )สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
( )สำเนาทะเบียนบ้านมารดา ( )รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( )ใบรับรองแพทย์

