
ข้อแนะน ำกำรเดินทำงไปสนำมสอบและท่ีพัก 
ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ในวันอำทิตย์ที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๗ 

ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมรำช จัดท ำโดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 (ปรับปรุง 24 เมษำยน 2557) 

หมำยเหตุ ข้อมูลจัดท ำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เดินทำงมำสอบเท่ำนั้น สถ.จ.นศ.ไม่รับผิดชอบต่อบริกำรของผู้บริกำร 
ชื่อโรงเรียนสนำมสอบ อ ำเภอ ที่พัก ข้อแนะน ำกำรเดินทำง 

โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
เลขที ่55 หมู่ที่ 1 ต ำบลนำหมอบุญ  
อ ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80130  
ติดถนนสำย 41 ทุ่งสง – หำดใหญ่ 

จุฬาภรณ์ 1. พักโรงแรมในเขตอ ำเภอทุ่งสง 
2. พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง 

1. จำกอ ำเภอทุ่งสง  รถสองแถวสำยทุ่งสง 
– ชะอวด, รถตู้สำยทุ่งสง – หำดใหญ่ โทร. 
075 332293  รถผ่ำนหน้ำโรงเรียน 
2. จำกอ ำเภอเมืองนครศรีฯ รถตู้สำย
นครศรีธรรมรำช – พัทลุง , 
นครศรีธรรมรำช – ชะอวด ,นครศรีฯ – 
หำดใหญ่ โทร.075 341977 , 075-
314949 , 081- 535-7679 รถผ่ำนหน้ำ
โรงเรียน 
3. จำกหำดใหญ่ รถตู้หำดใหญ่ – ทุ่งสง 
โทร.074-253093 , หำดใหญ่ – นครศรีฯ 
โทร. 074-252363 รถผ่ำนหน้ำโรงเรียน 

โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร 
เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลทำงพูน  
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 80190 

เฉลิมพระเกียรติ พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง จำกเมืองนครศรีฯ 
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ- เชียรใหญ่ , 
รถสองแถวสำยนครศรีฯ – หัวไทร ผ่ำน
หน้ำโรงเรียน 
2. รถเมล์สำยนครศรีฯ – สงขลำ ลงที่ตลำด
ชะเมำ แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
หมำยเหตุ คิวรถอยู่ที่สี่แยกหัวถนน ใกล้ปั้ม 
ปตท.  



โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 
เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต ำบลสวนหลวง  
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 80190 

เฉลิมพระเกียรติ จำกอ ำเภอเมืองนครศรีฯ  
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ- เชียรใหญ่ , 
รถสองแถวสำยนครศรีฯ – หัวไทร ลงหน้ำ
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วต่อมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำง 
2. รถเมล์สำยนครศรีฯ – สงขลำ ลงที่หน้ำ
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วต่อมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำง 
หมำยเหตุ 1. คิวรถอยู่ที่สี่แยกหัวถนน หน้ำ
ปั้ม ปตท.  
2. โรงเรียนอยู่ใกล้ศูนย์รำชกำรอ ำเภอเฉลิม
พระเกียรติและสถำนีต ำรวจ 

โรงเรียนชะอวด 
เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 ต ำบลชะอวด  
อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80180 

ชะอวด พักในอ ำเภอชะอวด ต้องใช้รถส่วนตัว 
1. โรงแรมสำยพูล รีสอร์ท 089-598-5631 
2. โรงแรมสำนแก้ว 081-738-8058 
3. โรงแรมนำนำ รีสอร์ท 075-476426 
4. โรงแรมมะปรำงรีสอร์ท 084-051-1882 
5. โรงแรมสำยรุ้ง 087-390-7161 
6. โรงแรมเฟ่ืองฟ้ำ รีสอร์ท 081-538-8082 
7. โรงแรมแอนนำ 087-048-9803 
8. โรงแรมจอมขวัญ 086-947-8593 
9. ลูกหยี รีสอร์ท 090-171-7175 
10 บ้ำนตูล รีสอร์ท 086-593-1892 
11. ดอกคูน รีสอร์ท 081-896-4903 
หรือ 
พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง หรืออ ำเภอทุ่งสง 

1. จำกอ ำเภอทุ่งสง  รถสองแถวสำยทุ่งสง 
– ชะอวด แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. จำกอ ำเภอเมือง รถตู้สำย 
นครศรีธรรมรำช – ชะอวด (ขึ้นรถที่สี่แยก
หัวถนน หน้ำ Lotus Express) แล้วต่อ
มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
3. จำกหำดไหญ่ รถตู้หำดไหญ่ – ชะอวด 
โทร. 089-466-5210 
4. จำกที่พักในอ ำเภอชะอวด มอร์เตอร์
ไซค์รับจ้ำง หรือรถส่วนตัว 

โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ต ำบลชะอวด  
อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80180 

ชะอวด 



โรงเรียนเชียรใหญ่ 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่เจ้ำอยู่หัว  
อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80190 

เชียรใหญ่ พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง จำกอ ำเภอเมืองนครศรีฯ 
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ- เชียรใหญ่ , 
รถสองแถวสำยนครศรีฯ – หัวไทร  ลงรถท่ี
สี่แยกบ่อล้อ 
2. รถตู้นครศรีฯ – เชียรใหญ่ ขึ้นรถท่ีสี่แยก
หัวถนน  ลงรถท่ีสี่แยกบ่อล้อ 
หมำยเหตุ คิวรถอยู่ที่หน้ำปั้ม ปตท. หัว
ถนน 

โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธิ์ศึกษำ 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ต ำบลท่ำศำลำ  
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80160 

ท่าศาลา หำดทรำยแก้วรีสอร์ท อ.ท่ำศำลำ 075-349477,08-
17192691  
โรงแรมคุ้มสวัสดิ์ อ.ท่ำศำลำ 075-44501622  

จำกอ ำเภอเมือง รถสองแถวสำยนครศรีฯ 
– ท่ำศำลำ (อยู่ที่สี่แยกท่ำวัง หรือหน้ำวัด
มเหยงค)์ 
จำกอ ำเภอท่ำศำลำ มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 
หมู่ที่ 5 บ้ำนสระผม ต ำบลสระแก้ว  
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80160 

ท่าศาลา จำกอ ำเภอเมือง รถสองแถวสำยนครศรีฯ-
สิชล (คิวหน้ำร้ำนเปเปอร์พลัส) , รถบัส 
นครศรีฯ – สุรำษฯ (จำกนครศรีฯ โรงเรีย
ตั้งอยู่เลย อบต.สระแก้ว 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุรำษฎรธ์ำนี  
ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. โรงแรมทุ่งสงแกรนด์เซำเทริ์น อ.ทุ่งสง 075-328333 
2. โรงแรมเทียมฟ้ำโฮเต็ล  075 411078 
3. โรงแรม บีวี โฮเต็ล 075-302145-9 
4. โรงแรม เอ็น พี 075 421 915 
5. ไสใหญ่ รีสอร์ท  075 773 038  
6. โรงแรม นำยอิน 089 871 4301 
7. โรงแรมคลองหอม 081 187 0080  
8. สวนหลวง ลิฟวิ่ง สวีท 075-423144 
9. โรงแรมเจ.เอส.โฮเต็ล 075 332 946 
สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำก www.agoda.com 

1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

วิทยำลัยเทคนิคทุ่งสง 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองหงส์ อ ำเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำย ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ , ทุ่งสง 
– ถ้ ำพรรณรำ  
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำลเมืองทุ่งสง (วัดท่ำ
แพ) 
เลขที่ 2 บ้ำนท่ำแพใต้ ถนนท่ำแพใต้  

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง , สำย
นครศรีฯ – ชะอวด 
2. รถตุ๊กๆ สำยทุ่งสง – ไสใหญ่ 



ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (อ.ทุ่งสง) 
เลขที่ 109 หมู่ที ่2 ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง , สำย
นครศรีฯ – ชะอวด 
2. รถตุ๊กๆ สำยทุ่งสง – ไสใหญ่ 

โรงเรียนทุ่งสง  
เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง  , สำย
นครศรีฯ – ชะอวด 
2. รถตุ๊กๆ สำยทุ่งสง – ไสใหญ่ 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
105/1 หมู่ที่ 11 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  
ต ำบลควนกรด อ ำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. รถสองแถวสำย ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ 

โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 144 หมู่ที่ 8 เอเชีย 41 ต ำบลหนองหงส์ 
อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำย ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ , ทุ่งสง 
– ถ้ ำพรรณรำ  
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนเทศบำลวัดชัยชุมพล 
เลขที่ 193 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง (สนำมสอบตั้งอยู่
ใกล้ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งสง) 

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 19  
เลขที่ 20 หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองหงส์ อ ำเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำย ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ , ทุ่งสง 
– ถ้ ำพรรณรำ  
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
(โรงเรียนตั้งอยู่ที่สี่แยกควนไม้แดงใกล้กับ
สถานีกาชาดสิรินธร) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (เอส.เทค) 
เลขที่ 124/1 ต ำบลที่วัง อ ำเภอทุ่งสง  

ทุ่งสง 1. รถุสองแถวสำยทุ่งสง – กะปำง (คลอง
ปำง) 



จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 37 หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองหงส์ อ ำเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 

ทุ่งสง 1. รถสองแถวสำย ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ , ทุ่งสง 
– ถ้ ำพรรณรำ  
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
(โรงเรียนตั้งอยู่ที่สี่แยกควนไม้แดงจำกทุ่งสง
เลี้ยวขวำปำกทำงเข้ำอ ำเภอนำบอน) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำปำกพนัง 
เลขที่ 031 ถนนชำยทะเล ต ำบลปำกพนังฝั่ง
ตะวันออก อ ำเภอปำกพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80140 

ปากพนัง 1. เขตอ ำเภอปำกพนัง 
1.1 โรงแรม ซีเค รีสอร์ท โทร.075-354487-8 , 083-
2938118 
1.2 โรงแรมสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  075-344 138 
1.3 บ้ำนริมคลอง 075-333831 
1.4 เจริญศรี รีสอร์ท 085-4777977 
2. พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง 

จำก อ.ปำกพนัง 
1. รถส่วนตัว 
2. รถสองแถวสำยปำกพนัง – หัวไทร 
จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถเมล์สำยนครศรีฯ – ปำกพนัง รถออก
จำกวัดวัง วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน เลี้ยว
ซ้ำยที่สี่แยกหัวถนน นั่งไปจนสุดสำย นั่งเรือ
ข้ำมฟำก แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. รถตู้นครศรีฯ – ปำกพนัง คิวบ่ออ่ำง 
(หลังโรบินสันโอเชื่ยน) 
075356574,075317461 

โรงเรียนปำกพนัง 
เลขที่ 027 ถนนชำยทะเล ต ำบลปำกพนัง  
อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80140 

ปากพนัง จำกอ ำเภอปำกพนัง 
1. รถสองแถวสำยปำกพนัง – หัวไทร 
จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถเมล์สำยนครศรีฯ – ปำกพนัง รถออก
จำกวัดวัง วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน เลี้ยว
ซ้ำยที่สี่แยกหัวถนน นั่งไปจนสุดสำย นั่งเรือ
ข้ำมฟำก แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. รถตู้นครศรีฯ – ปำกพนัง คิวบ่ออ่ำง 
(หลังโรบินสันโอเชื่ยน) 



075356574,075317461 
วิทยำลัยเทคโนโลยีทักษิณอำชีวศึกษำ 
เลขที่ 146 หมู่ที่ 4 ถนนสุนอนันต์ ต ำบลปำก
พนังฝั่งตะวันตก อ ำเภอปำกพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ปากพนัง จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถเมล์สำยนครศรีฯ – ปำกพนัง รถออก
จำกวัดวัง วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน เลี้ยว
ซ้ำยที่สี่แยกหัวถนน (ผ่ำนหน้ำโรงเรียน) 

โรงเรียนสตรีปำกพนัง 
เลขที่ 066 ถนนประชำวัฒนำ ต ำบลปำกพนัง
ฝั่งตะวันออก อ ำเภอปำกพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

ปากพนัง จำกอ ำเภอปำกพนัง 
1. มอร์เตอร์ไซค์รับจ้ำง 
จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถเมล์สำยนครศรีฯ – ปำกพนัง สุดสำย 
นั่งเรือข้ำมฟำก แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยำคม 
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต ำบลทอนหงส์ อ ำเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80320 

พรหมคีรี พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง 1. นั่งรถสองแถวสำยนครศรีฯ – ดอนคำ , 
นครศรีฯ – โรงเหล็ก (รถผ่ำนหน้ำโรงเรียน) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนนครศรีธรรมรำช-ร่อน
พิบูลย์ ต ำบลนำพรุ อ ำเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

พระพรหม พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง 1. รถเมย์สำยนครศรีฯ – ทุ่งสง ลงรถที่ป้ำย
โรงเรียน ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – เตรียมอุดม 
(สีแดง) , สำยนครศรีฯ – ม.รำม ลงรถที่
ป้ำยโรงเรียน ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง   (ขึ้น
รถทีส่ี่แยกหัวถนน) 

วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 157 หมู่ที่ 3 ถนนชลประทำน ต ำบลนำ
สำร อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80000 

พระพรหม 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – รพช. ขึ้นรถ
ที่คิวหน้ำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
หรือตลำดหัวอิฐ หรือสี่แยกเบญจม 

โรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศ 
เลขที่ 112 หมู่ที่ 13 ต ำบลช้ำงซ้ำย  
อ ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

พระพรหม 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงจำกหัวถนน 
2. รถสองแถวนครศรีฯ – ชะอวด (สำยสีน้ ำ
เงิน ผ่ำนท่ำช้ำง ขึ้นรถท่ีสี่แยกหัวถนน) 



80000 
โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ต ำบลนำพรุ อ ำเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

พระพรหม 1. รถส่วนตัว 
2. รถแท็กซ่ีเมืองนคร 075-357888 (มี 30 
คัน) 
3. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – นำพรุ (สี
ขำว) ขึ้นรถท่ีสี่แยกหัวถนน หรือ สี่แยก
เบญจม) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต ำบลท่ำงิ้ว อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80280 

เมือง 1. โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 075-323777 
2. โรงแรมรำวดี 075-451899 
3. โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง 075-312555 
4. โรงแรมเอ็ม ดี แกรนต์ 075-342280-1 
5. โรงแรมแกรนด์ ปำร์ค อ.เมือง 075-317666-73 
6. โรงแรมทักษิณ  อ.เมือง 075-342790-3 
7. โรงแรมนครกำร์เด้นท์ อ.เมือง 075-344831-5 
8. โรงแรมบ้ำนสุพรรณิกำร์ อ.เมือง 075-466678,081-
3671963 
9. โรงแรมมณเฑียร อ.เมือง นศ 075-341908-10 
10. โรงแรมเกียรตินคร อ.เมือง 08-9472-6561 
11. โรงแรมไทยโฮเต็ล อ.เมือง 075-341509 
12. ศิรินครอพำร์ทเม้น อ.เมือง 075-321555 
13. สระเรียงแมนชั่น 075-322668 
14. เสำวลักษณ์ รีสอร์ท และเสำวลักษณ์ อพำร์ทเมนท์ 
081-676-8300 
หรือผู้สอบอำจค้นหำได้จำกเว็บไซต์ www.agoda.com 

1. รถสองแถว สำยนครศรีธรรมรำชรำช – 
รำชภัฎ , นครศรีธรรมรำช-ดอนคำ , 
นครศรีธรรมรำช-โรงเหล็ก ขึ้นรถบริเวณ
คิวรถสองแถวหน้ำเทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช  , หรือทำงที่รถผ่ำน เช่น 
ถนนกะโรม ตลำดหัวอิฐ , สี่แยกเบญจม  
2. รถแท็กซ่ีเมืองนคร 075-357888 (มี 30 
คัน) 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย 1 ต ำบลนำ
ทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80280 

เมือง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – น้ ำแคบ รถ
วิ่งผ่ำนโรงเรียน 

วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 263 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลท่ำวัง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถหน้ำสนำม
สอบ 

โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
เลขที่ 660 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลคลัง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ป้ำยที่ลงรถ
สังเกตุรูปพ่อจ่ำด ำ 

โรงเรียนโยธินบ ำรุง เมือง 1. รถสองแถวสำยค่ำยวชิรำวุธ ขึ้นรถที่สี่



เลขที ่283 หมู่ที่ 1 ถนนรำชด ำเนิน  
ต ำบลปำกพูน อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช80000 

แยกท่ำวัง หน้ำเซเว่น 

วิทยำลัยศิสปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 6 ซอยหอไตร ถนนรำชด ำเนิน  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถ ซ.หอไตร 
เยื้องวัดท้ำงโคตร 

โรงเรียนวัดพระมหำธำตุ 
เลขที่ 437 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถหน้ำวัดพระ
มหำธำตุ 

โรงเรียนท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ 
เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ถนนวัดโบสถ์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง จำกสี่แยกท่ำวัง 
หรือสี่แยกคูขวำง 
2. รถแท็กซ่ีเมืองนคร 075-357888 (มี 30 
คัน) 

โรงเรียนศรีธรรมรำชศึกษำ 
เลขที่ 1 ต ำบลท่ำวัง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถหน้ำ
โรงเรียน  

โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 
เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ถนนนำพรุ-ท่ำแพ  
ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 
(ใกล้สี่แยกเบญจม) 

เมือง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – น้ ำแคบ  
2. รถสองแถว สำยนครศรีธรรมรำชรำช – 
รำชภัฎ , นครศรีธรรมรำช-ดอนคำ , 
นครศรีธรรมรำช-โรงเหล็ก ขึ้นรถบริเวณ
คิวรถสองแถวหน้ำเทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช  , หรือทำงที่รถผ่ำน เช่น 
ถนนกะโรม ตลำดหัวอิฐ ลงรถท่ีสี่แยก
เบญจม แล้วเดินประมำณ 100 ม. 
2. รถแท็กซ่ีเมืองนคร 075-357888 (มี 30 



คัน) 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครพณิชยกำร 
เลขที่ 213/8 หมู่ที่ 7 ถนนกระโรม  
ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถท่ีสนำม
หน้ำเมืองสนำมสอบตั้งอยู่ที่หลังสนำมหน้ำ
เมือง 

โรงเรียนอนุบำลนครศรีธรรมรำช "ณ นคร
อุทิศ" 
เลขที ่716 ต ำบลคลัง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000  

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถท่ีสี่แยกวง
เวียนสนำมหน้ำเมือง 

วิทยำลัยเทคโนโลยีจรัสพิชำกร 
เลขที่ 296/16 ถ.ศรีธรรมโศก ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถท่ีสี่แยกไฟ
แดงหน้ำศำลำกลำงจังหวัด และเดินไปตำม
ถนนประตูลอด 

โรงเรียนไตรภูมิวิทยำ 
เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 9 ถนนสะพำนยำว  
ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง จำกสี่แยกตลำดแขก 
ถนนรำชด ำเนิน 

โรงเรียนพระมหำธำตุมูลนิธิมัธยม 
เลขที่ 165 หมู่ที่ 6 ต ำบลมะม่วงสองต้น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถหน้ำวัดพระ
ธำตุ แล้วเดินไปด้ำนหลังหวัด 
2. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนสุนอนันต์ ต ำบลบำง
จำก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80330 

เมือง 1. รถเมล์สำยนครศรีฯ – ปำกพนัง                    
สนำมสอบตั้งอยู่เลยเทศบำลต ำบลบำกจำก 

โรงเรียนสำธิตเทศบำลวัดเพชรจริก เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ



ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถหน้ำ
โรงเรียน 

โรงเรียนจรัสพิชำกร 
เลขที่266/1 ถนนศรีธรรมโศก ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน ลงรถท่ีสี่แยกไฟ
แดงหน้ำศำลำกลำงจังหวัด และเดินไปตำม
ถนนประตูลอด ถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ำย 

โรงเรียนบ้ำนทวดทอง 
หมู่ที่ 2 ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
2. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ดอนคำ , 
นครศรีฯ – รำชภฎั , นครศรฯี – ลำนสกำ 
(โรงเรียนอยู่ในเขตเมือง ก่อนถึงสี่แยก
เบญจม) 

โรงเรียนปำกพูน 
หมู่ที่ 8 ต ำบลปำกพูน อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ท่ำแพ ลงรถ
ที่ตลำดท่ำแพแล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 
ทำงเข้ำ ทม.ปำกพูน 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 1076 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลคลัง  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

เมือง 1. รถสองแถวสำยหัวถนน – สนำมกีฬำ รถ
วิ่งไปตำมถนนรำชด ำเนิน (ใกล้เทศบำล
นครนครศรธีรรมรำช) 

โรงเรียนเสำธงวิทยำ 
หมู่ที่ 7 ต ำบลเสำธง อ ำเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80350 

ร่อนพิบูลย์ พักโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง ลงรถ
หน้ำวัดสระพัง แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำง 

โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
เลขที่ 145 หมู่ที่ 12 บ้ำนขุนพัง ต ำบลหินตก 
อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80350 

ร่อนพิบูลย์ จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง ลงรถ
ที่ตลำดไม้หลำ  แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำง 

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธนำภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ จำกอ ำเภอเมือง 



เลขที่ 758 หมู่ที่ 13 ต ำบลร่อนพิบูลย์  
อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80130 

1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – ทุ่งสง ขึ้นรถ
ที่สี่แยกหัวถนน ลงรถที่ตลำดร่อนพิบูลย์  
แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย 
เลขที่ 109 หมู่ที่ 11 ต ำบลก ำโลน  
อ ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80230 

ลานสกา โรงแรมในเขตอ ำเภอลำนสกำ ต้องใช้รถส่วนตัว 
1. โรงแรมลอยซำเลย์ 081- 895-1970 
2. เรือนไม้ชำยคลอง 081-810-8349 
3. เขำธง รีสอร์ท 089-972-5804 
4. กันดำฮิลล์ รีสอร์ท 086-896-6025 
5. โรงแรมกะโรม รีสอร์ท 089-970-0669 
6. โรงแรมเขำหลวง รีสอร์ท 089-811-4124 
7. โรงแรมธำรำปำร์ค รีสอร์ท 087-693-8813 
8. ลำนสกำกำร์เด้น รีสอร์ท 075-53313 
9. เขำหลวง รีสอร์ท 075-300412 
10. ภูผำฮิลส์ รีสอร์ท 089-731-7555 
11. บ้ำน สท.อ้อย 08-1537-5353 (ผู้พักต้องมีที่นอนปิคนิค
ไปเอง) ห่ำงจำกสนำมสอบ 300 ม. 

จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถสองแถวสำยนครศรีฯ – เขำแก้ว , 
นครศรีฯ – จันดี ขึ้นรถท่ีคิวรถหน้ำ
เทศบำลนครนครศรีฯ หรือ ตลำดหัวอิฐ 
หรือถนนกะโรม หรือสี่แยกเบญจม รถวิ่ง
ผ่ำนหน้ำโรงเรียน ตั้งอยู่ในตลำดลำนสกำ 

วิทยำลัยเทคนิคสิชล 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ต ำบลทุ่งปรัง อ ำเภอสิชล 
จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 80120 

สิชล ที่พักในเขตอ ำเภอสิชล และอ ำเภอขนอม ต้องใช้รถส่วนตัว 
1. สิชล คำบำน่ำ บีช รีสอร์ท อ.สิชล 075-536055,08-
91444447 
2. กำเด้นท์วิลเลจ อ.สิชล 08-19701665 
3. ใจดี รีสอร์ท อ.สิชล 075-771680 
4. เอ็กแมน กำร์เด้น อ.สิชล075-367498 
5. เขำพลำยด ำ อ.สิชล 075-7710301 
6. อิสระบีช รีสอร์ท อ.สิชล 075-5365367 
7. ประสำนสุขวินล่ำ อ.สิชล 075-536299 
8. บ้ำนหินงำม รีสอร์ท อ.สิชล 075-536399,089-

จำกอ ำเภอเมือง 
1. รถบัสสำยนครศรีฯ – สุรำษฯ (รถจอด
รับระหว่ำงทำง) 
2. รถตู้สำย นครศรีฯ – สุรำษฯ คิวอยู่ที่
ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
3. รถสองแถว สำยนครศรีฯ – สิชล  คิวอยู่
ที่ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
 

โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ 
เลขที่ 40 หมู่ที ่5 ต ำบลทุ่งปรัง อ ำเภอสิชล 

สิชล 1. รถบัสสำยนครศรีฯ – สุรำษฯ (รถจอด
รับระหว่ำงทำง) 



จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80120 5902972 
9. ปิติรีสอร์ท อ.สิชล 075-3353014 
10. แอทสิชล รีสอร์ท อ.สิชล 075-535166,081-8956266 
11. ขนอม โกเด้น บีช อ.ขนอม 075-32668890 
12. อลงกต รีสอร์ท อ.ขนอม 075-539119 
13. รอยัล ออคิด เฮำส์ อ.ขนอม 075-529055 
14. อำว่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ อใขนอม 075-300310 
15. ตำลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม 075-528667 
16. ภูพัฒน์รีสอร์ท  อ.ขนอม 08-46268113 
17.บ้ำนศิวิไลซ์ รีสอร์ท อ.ขนอม 08-64799470 
18. สยำมพำรำไดซ์ อ.ขนอม 075-527515,08-47459823 
19. ชลนภำ รีสอร์ท อ.ขนอม 075-527979,08-33930111 
20. คลื่นฟองรีสอร์ท อ.ขนอม 08-96667963 
21. อ่ำวท้องชิง อ.ขนอม 08-79153322,08-55546606 
22. หำดแขวงเภำ เรืองศรี รีสอร์ท อ.ขนอม 08-96730923 
23. นิด้ำ ร็อก รีสอร์ท อ.ขนอม 08-18976748,08-
35506969 
24. หำดในเพลำ อ.ขนอม 075-300222,08-19563101 
25. กรีนเล อ.ขนอม 075-300300-2,08-51211110 
26. สุภำรยัลบีช อ.ขนอม 075-3003024 
27. สุชำดำ วิลล่ำ อ.ขนอม 075-300213 
28 รำชำคีรี รีสอร์ท์ แอนด์ สปำ อ.ขนอม 075-300245 
29. เนียร์วำน่ำ ดีทอกซ์ ฮิลลิ่ง เซ็นเตอร์ อ.ขนอม 075-
300255,08-05901323 
30. มำเตอร์ โฮม เบ็คเพ็คเกอร์ อ.ขนอม 08-98716599 
31. ขนอม มำร็อค อ.ขนอม 075-300323,08-96833111 

2. รถตู้สำย นครศรีฯ – สุรำษฯ คิวอยู่ที่
ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
3. รถสองแถว สำยนครศรีฯ – สิชล  คิวอยู่
ที่ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
 

โรงเรียนสิชลประชำสรรค์ 
หมู่ที่ 7 บ้ำนเขำฝ้ำย ต ำบลทุ่งใส อ ำเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80120 

สิชล 1. รถบัสสำยนครศรีฯ – สุรำษฯ (รถจอด
รับระหว่ำงทำง) 
2. รถตู้สำย นครศรีฯ – สุรำษฯ คิวอยู่ที่
ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
3. รถสองแถว สำยนครศรีฯ – สิชล  คิวอยู่
ที่ใกล้ร้ำนเปเปอร์พลัส  
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เทศบำลต ำบลทุ่งใส 



32. ในเพลำเบย์รีสอร์ท อ.ขนอม 075-3002501 
33. ท้องหยี แค้มป์ปิ้ง อ.ขนอม 075-470334 
34. บ้ำนทะเลขนอม อ.ขนอม 08-94725724 
35. ระเบียงทรำย รีสอร์ท อ.ขนอม 075-3002056 
36. ขนอมซันไรท์ รีสอร์ท อ.ขนอม 075-
300319,0869443425 
37. ทิพย์มนตรี รีสอร์ท อ.ขนอม 075-300208 
38. บ้ำนเคียงคลอง(ติดที่ว่ำกำรอ.ขนอม) อ.ขนอม 08-
78885897 
39. ต้นธำ รีสอร์ท(ทำงไปท่ำเรือเฟอรี่เกำะสมุย) อ.ขนอม
081-19450263 
40. บ้ำนสนมณีโฮมสเตย์ อ.ขนอม 08-97298604 
41. สุภำ วิลล่ำ อ.ขนอม 075300300,08-68881110 
42. บ้ำนอิงฟ้ำ อ.ขนอม 08-96488111,08-65975123 
43. บ้ำนญำดำ อ.ขนอม 08-25379367,08-95873092 
44. บ้ำนชำยเล รีสอร์ท อ.ขนอม 08-19702465.08-
17195818 
45. ศรีขนอม(ในตลำดบำงโหนด) อ.ขนอม 075-529259 
46. ไวท์บีช อ.ขนอม 08-51618523 
47. บ้ำนลีลวดี อ.ขนอม 846306442 
48. ปำล์มฮิล รีสอร์ท อ.ขนอม 08-39633532,075-
528808 
49. บ้ำนด่ำนเกสเฮำส์ อ.ขนอม 08-96999232,08-
17337033 
50. โกโดด รีสอร์ท(ในตลำดบำงโหนด) อ.ขนอม 08-
98756735 



51. ซีซี บีช รีสอร์ท อ.ขนอม 075-300211,0848646506 
 


