
 

 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรยีนที่มีสิทธิเ์ข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปทีี่  ๔   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
************** 

 ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนใน
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ - ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ บัดน้ี การรับสมัครนักเรียนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ดังนี ้
 

ที เพศ ชื่อ นามสกลุ โรงรียน/จังหวัด 

๑.  ชาย นายชลธนา สมจิตต์ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จ.นครศรีธรรมราช 

๒.  ชาย นายชิน สาระพา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

๓.  ชาย นายณัฐนนท ์ ล้วนวนิช โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

๔.  ชาย นายณัฐวุฒ ิ วิเชียร โรงเรียนวัดสทุธวาส จ.สุราษฎร์ธานี 

๕.  ชาย นายทิชานนท ์ เอียดราช โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

๖.  ชาย เด็กชายธนาธาร บุญน้อย โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา 

๗.  ชาย นายศุภณัฐ สุขเกษม โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา 

๘.  ชาย นายสุรสิทธิ ์ สังข์กูล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

๙.  ชาย นายอนุพล หลักก าจร โรงเรียนครนพิทยาคม จ.ชุมพร 

๑๐.  ชาย เด็กชายอัครเดช ยศสิงห์ โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร 

๑๑.  ชาย นายคณากร ตะนาวศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๒.  หญิง นางสาวเกตน์สิร ี นวลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๓.  หญิง นางสาวจันทกานต ์ ทิพย์ด ี โรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๔.  หญิง นางสาวชนิสรา ช่วยแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา 

๑๕.  หญิง นางสาวชยิสรา เส็นขาว โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย ์จ.ตรัง 

๑๖.  หญิง นางสาวชุติมา นวลจันทร ์ โรงเรียนวัดสมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๗.  หญิง นางสาวณัฐกานต์ สุขข ามาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 



ที เพศ ชื่อ นามสกลุ โรงรียน/จังหวัด 

๑๘.  หญิง นางสาวณัฐนร ี ศรีธรรมศักดิ ์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 

๑๙.  หญิง นางสาวธนัญญาดา อินทร์นา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 

๒๐.  หญิง นางสาวนิสาชล มีศร ี โรงเรียนธีรศรมพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๑.  หญิง นางสาวปนัดดา สามบุญรอด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี 

๒๒.  หญิง นางสาวปิยะวรรณ คงตุก โรงเรียนเขาพังไกร จ.นครศรีธรรมราช 

๒๓.  หญิง เด็กหญิงปุณณสา สมพงษ์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช 

๒๔.  หญิง นางสาวพัชราวดี นาวีว่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต 

๒๕.  หญิง นางสาวพิมพิศา กลิ่นศักโก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๖.  หญิง นางสาวเพียงพิมพ์ พุ่มวิภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

๒๗.  หญิง นางสาวภัทรนิษฐ ์ กิ่งรตัน ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

๒๘.  หญิง นางสาวภัทรวดี นันต ิ โรงเรียนสตรีปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 

๒๙.  หญิง นางสาวภารดี สามพลกรัง โรงเรียนวัดสมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๐.  หญิง นางสาววริศรา หงษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 

๓๑.  หญิง นางสาวศศิธร แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๒.  หญิง นางสาวศิริกาญจน ์ สโมสร โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช 

๓๓.  หญิง นางสาวศิริรัตน์ วัชรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๑ จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๔.  หญิง นางสาวสุธีรภัทรา สุริวงศ ์ โรงเรียนวัดควนเมา จ.ตรัง 

๓๕.  หญิง นางสาวสุพรรษา เกื้อเมือง โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๓๖.  หญิง นางสาวหัสฐญา ไชยพงค์ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช 

๓๗.  หญิง นางสาวอมรรัตน ์ แซ่ภู ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จ.พังงา 

๓๘.  หญิง นางสาวอรอุมา ขาวปาน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 

๓๙.  หญิง นางสาวอศัลยา แก้วเจือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จ.พังงา 

๔๐.  หญิง นางสาวอสมาภรณ ์ ขวัญมาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

๔๑.  หญิง นางสาวอุไรวรรณ จันทร์หอม โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา 

๔๒.  ชาย เด็กชายเตชธรรม สุทธิปัญญา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

๔๓.  ชาย นายนนทภัทร ไชยคีนี โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธาน ี

๔๔.  ชาย นายพศวัต เอียดชูทอง โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธาน ี

๔๕.  หญิง นางสาวศุภกานต์ บุญเรือง โรงเรียนบ้านพรุแชง จ.สุราษฎร์ธานี 

๔๖.  ชาย นายธีรศักดิ ์ บุญแทน โรงเรียนวัดประชาวงษาราม จ.สุราษฎร์ธาน ี



ที เพศ ชื่อ นามสกลุ โรงรียน/จังหวัด 

๔๗.  ชาย นายวรพล โสมขันเงิน โรงเรียนสวนศรีวิทยา จ.ชุมพร 

๔๘.  หญิง นางสาวอารีรัตน์ ภักดีชู โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส 

๔๙.  ชาย นายทิวากร เตชะโกมล โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม จ.นครศรธีรรมราช 

๕๐.  ชาย นายภูวิศ ชะตา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช 

๕๑.  ชาย นายอนุวัฒน์ ชูหาญ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง 

 

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 
- สังคมศึกษา 
- 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 

 


