
 

 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรยีนที่มีสิทธิเ์ข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปทีี่  ๑   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
************** 

 ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใน
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ - ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ บัดน้ี การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ดังนี ้

ที ่ เพศ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน/จังหวัด 

๑.  ชาย เด็กชายวรา ยอดเยี่ยม  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด จ.ประจวบคีรีขันธ ์

๒.  ชาย เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวเหลือง  โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จ. กระบี ่

๓.  ชาย เด็กชายธีรเมธ ทองมณ ี  โรงเรียนวัดสุทธาวาส จ. สุราษฎร์ธานี 

๔.  ชาย เด็กชายปองคุณ คุมปชยัวรรณ  โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จ. นครศรีธรรมราช 

๕.  ชาย เด็กชายพีรดนย์ กล้าวถนอม  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) จ.สตูล 

๖.  ชาย เด็กชายรัชชานนท์ ช่างตีทอง  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด จ.นครศรีธรรมราช 

๗.  ชาย เด็กชายศรัณย์ภัทร บุตรเต้  โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จ. กระบี ่

๘.  ชาย เด็กชายภูริเดช ขาวล้วน  โรงเรียนท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 

๙.  หญิง เด็กหญิงกชพร จุลทอง  โรงเรียนอนุบาลชุลีกร จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๐.  หญิง เด็กหญิงกรกต บุญเพ็ชร ์  โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐ จ.นครศรีธรรมราช 

๑๑.  หญิง เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงแก้ว  โรงเรียนเจริญวิทย์ จ.นครศรีธรรมราช 

๑๒.  หญิง เด็กหญิงเกศรินทร์ นวลอ่อน  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ 

๑๓.  หญิง เด็กหญิงชวัลลักษณ ์ แก้วผอม  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒ จ.กระบี่ 

๑๔.  หญิง เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ รักษ์วงค ์  โรงเรียนบ้านนาเส จ.นครศรีธรรมราช 

๑๕.  หญิง เด็กหญิงจิราพัชร พันผูก  โรงเรียนพระมหาธาตมุูลนิธมิัธยม จ.นครศรีธรรมราช 

๑๖.  หญิง เด็กหญิงชุติมณ ี จูแจ่มแจ้ง  โรงเรียนบ้านหนองหวา้ (ชมายนกุลู) จ.นครศรีธรรมราช 

๑๗.  หญิง เด็กหญิงชุติมา ชั้นเเก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 

๑๘.  หญิง เด็กหญิงณัฐกานต ์ กุมภันฑ ์ โรงเรียนเจริญวิทย์ จ.นครศรีธรรมราช 



ที ่ เพศ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียน/จังหวัด 

๑๙.  หญิง เด็กหญิงณัฐราวดี ธานีรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑ จ.กระบี่ 

๒๐.  หญิง เด็กหญิงธนพร นิจศักดิ ์ โรงเรียนบ้านท่าเรอืมิตรภาพที ่๓๐ จ.นครศรีธรรมราช 

๒๑.  หญิง เด็กหญิงธนัญชนก ยะวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีธรรมราช 

๒๒.  หญิง เด็กหญงิเบญจรัตน ์ อาพัทธพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ จ.พัทลุง 

๒๓.  หญิง เด็กหญิงเบญญานุช อ่อนแก้ว โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 

๒๔.  หญิง เด็กหญิงปริญญากรณ์ อ่อนปาน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ จ.กระบี่ 

๒๕.  หญิง เด็กหญิงปริษา จันทร์แก้ว โรงเรียนหลวงครูวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 

๒๖.  หญิง เด็กหญิงปาลิตา หน้าเสือ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๗.  หญิง เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ร าพึงนิตย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

๒๘.  หญิง เด็กหญิงภูสุดา ยังธิคุณ โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๙.  หญิง เด็กหญิงสรินญา ยวนานนท ์ โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๐.  หญิง เด็กหญิงสุทธิดา ทองค า โรงเรียนบ้านท่าเรอืมิตรภาพที่ ๓๐ จ.นครศรีธรรมราช 

๓๑.  หญิง เด็กหญิงอรวรรณ จตุมิตร โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๒.  หญิง เด็กหญิงเกวลิน กอผจญ โรงเรียนบ้านกะทิง จ.สงขลา 

๓๓.  ชาย เด็กชายจักรพงศ ์ ศรีชาย โรงเรียนบ้านท่าขนอน จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๔.  ชาย เด็กชายแทนทัย คงนวล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕ จ.นครศรีธรรมราช 

๓๕.  หญิง เด็กหญิงบุญยนุช กะลาส ี โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ ์จ.นครศรีธรรมราช 

๓๖.  ชาย เด็กชายพรธิวา นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว จ.นครศรีธรรมราช 

๓๗.  หญิง เด็กหญิงพัณธิดา ยังสกุล โรงเรียนวัดรัตนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๘.  ชาย เด็กชายเพชรรัตน ์ ช่วยชนะ โรงเรียนบ้านท่าขนอน จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๙.  ชาย เด็กชายภัทระ ศักดา โรงเรียนบ้านท่าขนอน จ.สุราษฎร์ธานี 

๔๐.  หญิง เด็กหญิงมัณยาภา นิลพฤกษ ์ โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

๔๑.  หญิง เด็กหญิงอมลวรรณ ภูม ี โรงเรียนบ้านท่าขนอน จ.สุราษฎร์ธานี 

๔๒.  หญิง เด็กหญิงสุวิภา สุขเกิด โรงเรียนเกตุชาติศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

๔๓.  หญิง เด็กหญิงพรพิศมัย ศรีไพรินทร ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" จ.นครศรีธรรมราช 

๔๔.  หญิง เดก็หญิงลลิตตวดี กรดเเก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง 

๔๕.  ชาย เด็กชายเพลิงพญา บุรินสุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน จ.นครศรีธรรมราช 

๔๖.  หญิง เด็กหญิงรัฐณัฐอร ณัฏฐ์เอก โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 

 



นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น จะต้องมาด าเนินการสอบและมอบตัวในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑    
(หากไม่มาด าเนินการสอบตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)  
  

วัน/เดือน/ป ี เวลา รายละเอียด ห้อง 
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวเข้าสอบ 

(จ่ายค่าสมัครคนละ ๕๐ บาท) 
ณ อาคารวิทยบริการ 

 ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  สอบข้อเขียน  
-  ภาษาไทย 
- สงัคมศึกษา 
- วิทยาศาสตร ์
- คณิตศาสตร ์
- ภาษาอังกฤษ 

ณ อาคารวิทยบริการ 

 ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ สอบการ
อ่านเขียนภาษาไทย 

แยกตามสาขาวิชาเอก 
(แจ้งให้ทราบในวันสอบ) 

 ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๓๐ น. 

- ประกาศผลการสอบ 
- มอบตัว 

ณ อาคารวิทยบริการ 

 
*เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนักเรียน (วันที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๑) (น าผู้ปกครองมามอบตัว 
นร.ไม่สามารถมอบตัวเองได)้ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ใบรับรองแพทย ์
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น (บิดา ,มารดา,นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาใหเ้รียบร้อย 
 ๓.  ใบ ปพ. ๑  
 ๔.  เงินค่าลงทะเบียน ๒,๔๖๐  บาท 
 ๕.  เงินค่าจองอุปกรณ์การเรียน  ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐  บาท 
 ๖.  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
 
 
 

    ประกาศ  ณ วนัที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 
             (นายศวิพงศ์  กั้งสกุล) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 


