
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

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

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท ดนตรี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ดนตรี ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 14 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  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ความสามารถพิเศษ ประเภท ดนตรี 
ปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 80457 นายภูธราทิตย์   วาณิชย์ศิริ อาเวมารีอา  
2 80221 นางสาวกฤษฎาภา    บรรณา อาเวมารีอา  
3 80282 นายธนกร    โอษฐิเวช ลือค าหาญวารินช าราบ  
4 80580 นายกัมพนธ์  เจษฎาพงศ์ภักดี นารีนุกูล  
5 80601 นายรัชชานนท์   ใจแก้ว พนาศึกษา  
6 80522 นายอภิวัฒน์   ค าพูล บ้านหนองฮาง  
7 80590 นางสาวสุดาภรณ์    สุภาษร บ้านกอกหัวนา  



 
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

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

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท นาฎศิลป์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
นาฎศิลป์ ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 14 
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  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ความสามารถพิเศษ  ประเภท นาฏศิลป์ 

ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 80351 เด็กหญิงปณิชารัชต์   สายงาม วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา  



 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท ศิลปกรรม 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  ศิลปกรรม  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ศิลปกรรม ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 14 
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  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ความสามารถพิเศษ  ประเภท ศิลปกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 80513 นางสาวมยุรี   วรรณพฤษ์ วัดไร่น้อย  
2 80512 นางสาวศศิกานต์   ค าภาปัตน์ บ้านหนองจ านัก  



 
 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ความสามารถพิเศษ  ประเภท วอลเลย์บอล 
ปีการศึกษา 2563 
………………………… 

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  วอลเลย์บอล  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
วอลเลย์บอล ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 14 
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  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ความสามารถพิเศษ ประเภท วอลเลย์บอล 

การศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 80451 นางสาวนริศรา   สิงห์ทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว  
2 80623 นางสาวสิริธิดา   สิงห์ทอง เดชอุดม  
3 80383 นายวิชชากร   กุลแก้ว ปทุมวิทยากร  
4 80556 เด็กชายฐิติวุฒน์   อุจรินทร์ เซนต์เอเมลี  
5 80204 เด็กหญิงวิชชุดา   สาระวิทย์ ปทุมวิทยากร  



 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

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

  ด้วยโรงเรียนนารีนุกูลได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถ
พิเศษ ประเภท  ฟุตบอล  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 และสอบคัดเลือก  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูลได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การทดสอบของผู้เข้าสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ 
  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ประเภท 
ฟุตบอล ให้มาสอบเพื่อการจัดห้อง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และให้มารายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 14 
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  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                             (นายดุริยะ  จันทร์ประจ า) 

                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ความสามารถพิเศษ ประเภท ฟุตบอล 
ปีการศึกษา 2563 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 80155 เด็กชายสุรศักดิ์    อาภรณ์ศรี ปทุมวิทยากร  

2 80179 นายฐิติโชติ   จริยเวชช์วัฒนา ปทุมวิทยากร  
3 80544 นายพงศภัค   พุ่มจันทร์ ปทุมวิทยากร  

4 80476 นายวีรวิชญ์   กรงาม อาเวมารีอา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน 

ให้มาสอบเพื่อจัดห้อง 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 

 



 


