
 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนสมัครภาคปกติระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีสิทธิเ์ข้าสอบ 

*************** 
 ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนภาคปกติ ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2558 ต้ังแต่วันที่ 16-28  มีนาคม 2558 บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังต่อไปนี้  
ที่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ล1 เด็กหญิงนัฏธิดา  นาคกราย ละคร บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธาน ี
คส2 เด็กหญิงพฤกษา  แซ่ต้ัง เคร่ืองสาย เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล3 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญศรี ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล4 เด็กหญิงณัฐศญาภรณ์  ทองอยู่ ละคร วัดกุฏิ นครศรีฯ 
ล5 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวบาน ละคร นาสาร สุราษฎร์ธาน ี
ค6 เด็กหญิงปวริสา  เกียรติฟุ้งเฟ่ือง เคร่ืองสาย มารีย์พิทักษ์ นครศรีฯ 
ล7 เด็กหญิงวรรณษา  ศรีไกรไทย ละคร บ้านท่าเรือ นครศรีฯ 
ด8 เด็กชายพงศ์พสิน  ลําดับพงศ์ ดนตรีสากล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีฯ 
ล9 เด็กหญิงศิรินญา  แสงสุวรรณ ละคร อนุบาลจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
ล10 เด็กหญิงรัชนีกร  ลีวัง ละคร วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธาน ี
คส11 เด็กหญิงจุฑามาศ  นุ้ยดี เคร่ืองสาย วัดหัววัง สงขลา 
ป12 เด็กชายอนิรุต  ขวัญมณี ปี่พาทย์ วัดราษฎร์เจริญ นครศรีฯ 
คส13 เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญสูง เคร่ืองสาย วัดราษฎร์เจริญ นครศรีฯ 
ล14 เด็กหญิงปัทวีภรณ์  ปัญญากุล ละคร ปทุมานุกูล นครศรีฯ 
ล15 เด็กหญิงบัวชมพู  ชาญปราณีต ละคร วัดควนสูง นครศรีฯ 
คส16 เด็กหญิงมณินทร  ศิรินันทพงศ์ เคร่ืองสาย เลิศปัญญาวิทย์ นครศรีฯ 
ป17 เด็กชายณภัทร  สุวรรณัตน์ ปี่พาทย์ บ้านห้วยมะนาว สุราษฎร์ธาน ี
ด18 เด็กหญิงฐิติภา  อัตตวิวัฒน์ ดนตรีสากล เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
คส19 เด็กหญิงกชกร  ไกรเมศ เคร่ืองสาย เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล20 เด็กหญิงพิมพิศา  พัฒน์สุวรรณ ละคร เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธาน ี
ล21 เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์นิ่ม ละคร หนองนกประสาทศิลป ์ นครศรีฯ 
ล22 เด็กหญิงสิริณัฐกรณ์  ภูมี ละคร บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธาน ี
ป23 เด็กชายจิรวัฒน์  สมกานดา ปี่พาทย์ วัดราษฎร์เจริญ นครศรีฯ 
ล24 เด็กหญิงกวิณทรา  ไวยวุฒิ ละคร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีฯ 
ล25 เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธิเดช ละคร สหกรณ์นิคม สุราษฎร์ธาน ี
ล26 เด็กหญิงขนิษฐา  ดวงจันทร์ ละคร เทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีฯ 



ที่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ล27 เด็กหญิงภีรดา  สิทธิฤทัย  ละคร เทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีฯ 
ล28 เด็กหญิงทานตะวัน  ชิตวงษ์ ละคร พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีฯ 
ล29 เด็กหญิงปินมณี  วิหกหาญ ละคร เทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีฯ 
ค30 เด็กหญิงณัฏฐา  เกิดเกลี้ยง คีตศิลป์ไทย วัดพระมหาธาตุ นครศรีฯ 
ล31 เด็กหญิงพวงผกา  น้อยเจริญ ละคร กาญจนศึกษาพัฒนาการ นครศรีฯ 
ข32 เด็กชายวรพล  หม่ืนรักษ์ โขน สามัคคีอนุสรณ ์ สุราษฎร์ธาน ี
ล33 เด็กหญิงชฎาพร  ชูรัตน์ ละคร ท่าศาลา นครศรีฯ 
ล34 เด็กหญิงรดามณี  แก้วบาง ละคร มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธาน ี
ค35 เด็กหญิงอัญชิสา  เพียงจันทร์ คีตศิลป์ไทย บ้านยางงาม ชุมพร 
ล36 เด็กหญิงกฤษติยา  จันทรเวช ละคร ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ฯ สุราษฎร์ธานี 
ล37 เด็กหญิงนโรชา  สาเลิศสกุล ละคร วัดคูยาง กําแพงเพชร 
ด38 เด็กหญิงปินธิดา  เท่ียงถ่ิน ดนตรีสากล วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร 

 
 นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบข้อเขียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558  เวลา  08.00 น. ณ อาคาร
ใหม่ (ชั้น 3)  ในการสอบนักเรียนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.  สํารวจรายชื่อ และรายงานตัวกับกรรมการสอบ  (หน้าห้องสอบ) เวลา 08.00-08.45 น. 
2. จ่ายเงินค่าสมัครคนละ 50 บาท (สําหรับผู้ที่สมัครมาทางเว็บไซด์) นําใบเสร็จการจ่ายเงินให้

กรรมการกํากับห้องสอบ เพื่อใช้ในการสอบ 
3. นําบัตรเข้าห้องสอบและใบเสร็จการจ่ายเงิน (สําหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง) แสดงต่อ

กรรมการกํากับห้องสอบ 
4. เข้าห้องสอบ สอบข้อเขียน 5 กลุ่มสาระวิชา (คณิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม) 
5. เวลา 13.00 น. สอบภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร (จะแจ้งให้ทราบหลังสอบข้อเขียน

เสร็จ (เวลาสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้ฟังการประกาศจากทางวิทยาลัยฯ) 
6. เวลา 15.00-16.00 น. ประกาศผลการสอบ 
7. วันที่  31  มีนาคม  2558 นักเรียนที่สอบผ่านดําเนินการมอบตัว ในเวลา 10.00 น. เป็นต้น

ไป 
 

              ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  2558 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนสมัครภาคปกติระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีสิทธิเ์ข้าสอบ 

*************** 
 ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนภาคปกติ ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2558 ต้ังแต่วันที่ 16-28  มีนาคม 2558 บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังต่อไปนี้  
ที่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ป1 นายวุฒิชัย  ลิ่มเกิดสุขวงศ์ ปี่พาทย์ วัดบางเหลียว กระบี่ 
ด2 นายเพชรรัตน์  ขามพิทกัษ ์ ดนตรีสากล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีฯ 

ข3 นายปิยโชค  กิจแกว้ โขน ทุ่งสงวิทยา นครศรีฯ 

ป4 นายหาญณรงค ์ นาคมณี ปี่พาทย์ กาญจนาภิเษกกระบี่ กระบี่ 

ล5 นางสาวญาดาวดี  ผิวขาํ ละคร ชุมชนบ้านศาลาด่าน กระบี่ 

ป6 นายดาํรงศกัด์ิ  วิเศษนํ้า ปี่พาทย์ วัดน้ําไหล บุรีรัมย ์

ข8 นายสุรศกัด์ิ  โรจนอุฬาร โขน กศน. นครศรีฯ 

ล9 นางสาวรัชฎาพร  ทบัเกตุ ละคร ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีฯ 

ข10 นายศกัรินทร์  สุขเจริญ โขน เมืองนครศรีฯ นครศรีฯ 

ด11 นายวฒิุนนัท ์ แกว้วหิค ดนตรีสากล ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นครศรีฯ 

ล12 นางสาวธิดารัตน์  ล่ิมเกิด ละคร วัดบางเหลียว กระบี่ 

ล13 นางสาวปภาวดี  ขาํแกว้ ละคร กอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สงขลา 

ป14 นายพงศป์กรณ์  พรมเดชะ ปี่พาทย์ วัดโคกหาด นครศรีฯ 

ล15 นางสาวพิชชากร  ปิลวาสน์ ละคร ย่านตาขาวชนูปถัมภ์ ตรัง 

ล16 นางสาวปิยฉตัร  คาํษร ละคร ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี 

ด17 นายขมาผจญ  เตก็เดิม ดนตรีสากล กาญจนาภิเษกกระบี่ กระบี่ 

ล18 นางสาวอรวี  ทรัพยท์วสุีข ละคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ กําแพงเพชร 

ข19 นายธนวรรษ  นิธิวฒันพงศ ์ โขน หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

ล20 นางสาววนัทณีย ์ เผา่จินดา ละคร เทศบาล1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี 

ค21 นายณฐัวฒิุ  เทพบุรี คีตศิลป์ไทย ชุมชนวัดหมน นครศรีฯ 

 
หมายเหตุ  ลําดับที่ ข 8 ตรวจสอบคุณวุฒิแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติเรื่องอายุ ในระดับม.ปลายอายุ

ไม่เกิน 16 ปี ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 
 



นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น มาสอบข้อเขียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558  เวลา  08.00 น.ณ อาคาร
ใหม่ (ชั้น 3)  ในการสอบนักเรียนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.  สํารวจรายชื่อ และรายงานตัวกับกรรมการสอบ  (หน้าห้องสอบ) เวลา 08.00-08.45 น. 
2. จ่ายเงินค่าสมัครคนละ 50 บาท (สําหรับผู้ที่สมัครมาทางเว็บไซด์)นําใบเสร็จการจ่ายเงินให้

กรรมการกํากับห้องสอบ เพื่อใช้ในการสอบ 
3. นําบัตรเข้าห้องสอบและใบเสร็จการจ่ายเงิน(สําหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเอง)แสดงต่อ

กรรมการกํากับห้องสอบ 
4. เข้าห้องสอบ สอบข้อเขียน 5 กลุ่มสาระวิชา (คณิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม) 
5. เวลา 13.00 น. สอบภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร (จะแจ้งให้ทราบหลังสอบข้อเขียน

เสร็จ (เวลาสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ให้ฟังประกาศจากทางวิทยาลัยฯ) 
6. เวลา 15.00-16.00 น. ประกาศผลการสอบ 
7. วันที่  31  มีนาคม  2558 นักเรียนที่สอบผ่านดําเนินการมอบตัว ในเวลา 10.00 น. เป็นต้น

ไป  
 

              ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  2558 
 


