
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท ดนตรี 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท ดนตรี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ดนตรี ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มารายงานตัว/
มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถพิเศษ ประเภท ดนตรี 
ปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมาย
เหตุ 

1 90350 เด็กชายไกรวิชญ์   สิงห์กล้า มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
2 90048 เด็กชายตรีวิช   เสนาะวาที มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  
3 90282 เด็กหญิงศิริกุลวดี   แย้มบางยาง อนุบาลอุบลราชธานี  



 
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท นาฏศิลป์ 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท นาฎศิลป์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
นาฎศิลป์ ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มา
รายงานตัว/มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ความสามารถพิเศษ  ประเภท นาฏศิลป์ 

ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 90569 เด็กหญิงลักษิกา เมืองเหนือ อุบลวิทยาคม  
2 90387 เด็กหญิงพรไพลิน   ห้าวหาญ อุบลวิทยาคม  
3 90566 เด็กหญิงจรัสรวี   เมืองเหนือ อุบลวิทยาคม  



 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท คหกรรม 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  คหกรรม  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
คหกรรม ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มา
รายงานตัว/มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ความสามารถพิเศษ  ประเภท คหกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 90492 เด็กชายภิชศักดิ์   ส่งเสริม ชุมชนบ้านหนองบ่อ  



 
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท ว่ายน้ า 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  ว่ายน้ า  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ว่ายน้ า ใหม้าสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มารายงานตัว/
มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ความสามารถพิเศษ ประเภท ว่ายน้ า 

การศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 90310 เด็กชายณัฐดนัย   สายเบาะ เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  



 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท กรีฑา 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  กรีฑา  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
กรีฑา ให้มาสอบเพื่อการจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มา
รายงานตัว/มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถพิเศษ ประเภท กรีฑา 
ปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 90206 เด็กหญิงบุณยาพร   ใจช่วง เทศบาล2หนองบัว  
2 90273 เด็กหญิงวิริฒิภา   พรมจรรย์ เทศบาล2หนองบัว  
3 90083 เด็กหญิงฤดี   เนตรไทย เทศบาล2หนองบัว  
4 90481 เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ชิณโชติ เทศบาล2หนองบัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท ฟุตบอล 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  ฟุตบอล  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ฟุตบอล ให้มาสอบเพื่อการจัดห้อง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 13 
มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามห้องที่โรงเรียนก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มา
รายงานตัว/มอบตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
     เอกสารหลักฐานในวันมอบตัว 
    1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 
    2. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดให้) 
    3. ทะเบียนบ้านนักเรียน  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    4. ทะเบียนบ้านบิดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    5. ทะเบียนบ้านมารดา  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
    6. ปพ.1 ฉบับจริง  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ความสามารถพิเศษ ประเภท ฟุตบอล 

ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 90615 เด็กชายไกรวิชญิ์   ทองค า มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  

 



 

 
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน 

ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง 
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 

 



 


