
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง ประกาศรายช่ือนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการรับสมัครนักเรียน

โควตาเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้การรับสมัครนักเรียนโควตา ไดเสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียน

โควตาท่ีมีสิทธิ์สอบ ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๑  เด็กหญิงศรุตา  ไขนุน ละคร บานชายคลอง นครศรีฯ 
๒ เด็กหญิงเมธาวดี  จันทรออน คีตศิลปไทย บานจันดี นครศรีฯ 
๓ เด็กหญิงปวันรัตน  ชโนจุติ เครื่องสายไทย วัดสุวรรณโฆษิต นครศรีฯ 
๔ เด็กหญิงกัญญารัตน สุดสะอาด เครื่องสายไทย วัดสุวรรณโฆษิต นครศรีฯ 
๕ เด็กหญิงอนัญญา  พุมนุย เครื่องสายไทย วัดสุวรรณโฆษิต นครศรีฯ 
๖ เด็กชายธนวัฒน  ไมรตร ี เครื่องสายไทย วัดสุวรรณโฆษิต นครศรีฯ 
๗ เด็กหญิงณัฐธิดา  คงชํานิ ละคร บานคอกมา ชุมพร 
๘ เด็กหญิงพุทธรักษา  อุปลา ละคร เทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา 
๙ เด็กหญิงทิพวรรณ  สําเภาทอง ละคร เทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา 
๑๐ เด็กหญิงศศิชา  ตุพิลา ละคร บานสามัคคี สุราษฎรธานี 
๑๑ เด็กหญิงปภาวรินทร  แกวกระจก ละคร บานสามัคคี สุราษฎรธานี 
๑๒ เด็กหญิงณิชา  ธนโกเศศ เครื่องสายไทย วัดชัยชุมพล นครศรีฯ 
๑๓ เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาแกว คีตศิลปไทย วัดชัยชุมพล นครศรีฯ 
๑๔ เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคชวรรณ ละคร พุทธยาศรม สุราษฎรธานี 
๑๕ เด็กหญิงธัญญาภรณ  ใจกวาง ละคร วัดแจง สุราษฎรธานี 
๑๖ เด็กหญิงอติกานต  พันธเจริญ ละคร วัดแจง สุราษฎรธานี 
๑๗ เด็กหญิงฌานิล  อินทน ู ละคร เทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภ ภูเก็ต 
๑๘ เด็กชายเทวฤทธิ์  หีบเพชร เครื่องสายไทย บานควนพญา ตรัง 
๑๙ เด็กชายภัทรพล  บุตรครุฑ ปพาทย อนุบาลกระบ่ี กระบ่ี 
๒๐ เด็กหญิงณิจณัญย  หนูเงิน ละคร สังขทองวิทยา กระบ่ี 
๒๑ เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณโณ ละคร จุลสมัย สงขลา 
๒๒ เด็กหญิงจีราพร  พีธ ละคร จุลสมัย สงขลา 
๒๓ เด็กหญิงจิดาภา  จันทรหอม ละคร จุลสมัย สงขลา 
๒๔ เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญจินดา ละคร วัดวัวหลุง นครศรีฯ 
๒๕ เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูศรี ละคร วัดวัวหลุง นครศรีฯ 



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๒๖ เด็กหญิงสวรินทร  ดําทอง ละคร อนุบาลคลองทอม กระบ่ี 
๒๗ เด็กชายพัสกร  วันประสพสุข โขน อนุบาลคลองทอม กระบ่ี 
๒๘ เด็กหญิงนัทชา  ศรีคงแทน ละคร อนุบาลบานคุณหน ู สุราษฎรธานี 
๒๙ เด็กหญิงหยกฟา  พิมาน ละคร ราชประชานุเคราะห๓ ชุมพร 
๓๐ เด็กหญิงณิชกานต  หนูสมแกว คีตศิลปไทย ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีฯ 
๓๑ เด็กหญิงปานไพลิน  คําฉวาง ละคร เยาวเรศวิทยา สุราษฎรธานี 
๓๒ เด็กหญิงอรยา  แตงโม ละคร อุตรกิจ กระบ่ี 
๓๓ เด็กหญิงณัฐนันท  ล้ิมประจันทร ละคร อุตรกิจ กระบ่ี 
๓๔ เด็กหญิงสมัธญา  ศิรพจนกุล ละคร อุตรกิจ กระบ่ี 
๓๕ เด็กหญิงกัลยกร  สวัสด์ิชูแกว ละคร เทศบาล๖ (อนุบาลในฝน) สงขลา 
๓๖ เด็กหญิงตนกลา  หวังขาว ละคร วัดชมพูประดิษฐ นครศรีฯ 
๓๗ เด็กหญิงพิชญสินี  เสียงเพราะ ละคร เทศบาล๕ วสุนธราภิวัฒน สุราษฎรธานี 
๓๘ เด็กหญิงอําพิญา  สุขเกษม ละคร บานหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สุราษฎรธานี 
๓๙ เด็กหญิงวลัยลักษณ  ประพันธ ละคร บานหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สุราษฎรธานี 
๔๐ เด็กหญิงณิชา ธนโกเศศ เครื่องสายไทย เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีฯ 
๔๑ เด็กหญิงจุฑามาศ รักษาแกว คีตศิลปไทย เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีฯ 
๔๒ เด็กหญิงกัลยาณี ถนอมสินทศพร ละคร เทศบาลบานทายชาง พังงา 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
*เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และคาใชจายในการมอบตัว ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ  
๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 ๑.  ใบรับรองแพทย 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน (นักเรียน , บิดา , นักเรียน) ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาใหเรียบรอย 
 ๓.  ใบ ปพ.๗  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ตัวจริง) 
 ๔.  เงินคาธรรมเนียมแรกเขา  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๕.  เงินคาจองอุปกรณ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อื่นๆ) ประมาณ ๓,๐๐๐- ๔,๐๐๐  บาท  
*นักเรียนท่ีไมมีช่ือปรากฏในใบประกาศนี้ และประสงคท่ีจะสมัครรอบโควตา ก็ขอใหเขามรับการคัดเลือก
ไดตามวันเวลาขางตน(รอบโควตาจะเปนรอบท่ีนักเรียนตองมีทักษะความสามารถดานนาฏศิลป-ดนตรี ) 
 



กําหนดการ 
สอบและรับรายงานตัวนักเรียน โควตา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับ ปวช.๑ 

วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

********* 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับคําช้ีแจงในการสอบปฎิบัติ  
09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 

 สอบอาน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปพาทย , เครื่องสายไทย ,

คีตศิลปไทย และ ดนตรีสากล 
(หองปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 ส่ังจองอุปกรณการเรียน  

 
 

 


