
 

 

 

 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ  เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน
ประเภทโควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2561 ระหว่าวันท่ี 29  
มกราคม – 5  กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ 
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จส้ินเรียบร้อยและจึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
1.  เด็กหญิงกชพร  จุลทอง                                                                                                                    ละคร อนุบาลชุลีกร สุราษฏร์ธานี 

2.  เด็กหญิงภคพร  ปัดฐานะ ละคร วัดสมัยสุวรรณ สุราษฏร์ธานี 

3.  เด็กหญิงอรวรรณ  กรดนวล ละคร วัดสมัยสุวรรณ สุราษฏร์ธานี 

4.  เด็กหญิงอรเตชิษฐ์  สุนทรสวัสด์ิ ละคร ยุวศึกษา สุราษฏร์ธานี 

5.  เด็กหญิงณัฐรนันท์  งามจรัส ละคร บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฏร์ธานี 

6.  เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ทอง ละคร บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฏร์ธานี 

7.  เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดแก้ว ละคร อนุบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี 

8.  เด็กหญิงพิชามญช์  วงศ์ศิรินิล ละคร บ้านควนสูง สุราษฏร์ธานี 

9.  เด็กหญิงปาลิตา  หน้าเสือ ละคร วัดคีรีสุวรรณ สุราษฏร์ธานี 

10.  เด็กหญิงนภิสา  มาเนตร ละคร ศรีอนุโณทัย ระนอง 

11.  เด็กหญิงเกศรินทร์  นวลอ่อน ละคร บ้านห้วยเสียด กระบี่ 

12.  เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์นาศร ี ปี่พาทย์ บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฏร์ธานี 

13.  เด็กชายภูริณัฐ  วัชนะ ปี่พาทย์ บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฏร์ธานี 

14.  เด็กชายสิริภพ  พรหมเทพ ปี่พาทย์ โรงเรียนบ้านส้อง สุราษฏร์ธานี 

15.  เด็กชายอภินันท์  สงช ู โขน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

16.  เด็กหญิงศิริมาศ  ปิ่นสุวรรณ ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

17.  เด็กหญิงนันท์นภัส  ว่องวรรณนะ ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

18.  เด็กหญิงณิชารีย์  วรกฤติโอฬาร ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

19.  เด็กชายกรวิชญ์  พาหุกาญจน์ โขน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 

20.  เด็กหญิงพัชรดา  เขียวเสน ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 



 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
21.  เด็กชายบุรธัช  พันธ์ศักด์ิ ปี่พาทย์ วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช 

22.  เด็กหญิงสุพิชญา  ชุมขุน ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 

23.  เด็กหญิงกนกวรรณ  เครือกลิ่น ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 

24.  เด็กชายภูรินทร์  ศรีสมโภชน์ ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 

25.  เด็กหญิงชุติมณี  จูแจ่มแจ้ง ละคร โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
(ชมายนุกุล) 

นครศรีธรรมราช 

26.  เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูสวย ละคร โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
(ชมายนุกุล) 

นครศรีธรรมราช 

27.  เด็กชายพีรดนย์  กล้าวถนอม โขน โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

สตูล 

28.  เด็กหญิงวิรัชญา  หนูย้ิมซ้าย ละคร เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช 

29.  เด็กหญิงปุณยาพร  พัทวี ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

30.  เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงอิ่ม ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

31.  เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพระทัย ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

32.  เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทรงพระทัย ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

33.  เด็กหญิงธัชพรรณ  ผิวเหมาะ ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

34.  เด็กหญิงญาณิศา  เลขทิพย์ ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

35.  เด็กหญิงภัณฑิภา  สติธรรม ละคร วัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 

36.  เด็กหญิงชุติมา  ชันแก้ว ละคร วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช 

37.  เด็กหญิงธัญชนก  บุญแก้ว ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 

38.  เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์ศิร ิ ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 

39.  เด็กหญิงณัฐริยา  อุปรมัย ละคร ไตรภูมิวิทยา นครศรีธรรมราช 

40.  เด็กชายพรทิวา  นุ้ยเจริญ ละคร ทุ่งขวัญแก้ว นครศรีธรรมราช 

41.  เด็กหญิงพิมวริน  ตลังวิทย์ ละคร เทศบาลวัดมเหยงค์ นครศรีธรรมราช 

42.  เด็กหญิงขวัญฤดี  รักบรรจง ละคร วัดล านาว นครศรีธรรมราช 

43.  เด็กหญิงณิชา  บุญศรี ละคร รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

44.  เด็กหญิงวลัยพร  ทิพย์รัตน์ ละคร วัดล านาว นครศรีธรรมราช 

45.  เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชูแก้ว เครื่องสายไทย วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช 

46.  เด็กชายสาม  สาทรสุขเทศ เครื่องสายไทย วัดพังยอม นครศรีธรรมราช 

47.  เด็กหญิงเกวลิน  กอผจญ ปี่พาทย์ บ้านกระทิง นครศรีธรรมราช 

48.  เด็กชายวัชรชัยนันท์  ธราพร โขน เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช 

49.  เด็กหญิงธัญวดี  บูรทการ ละคร อนุบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 



 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
50.  เด็กหญิงอมลณัฐ บุญทรง ละคร รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

51.  เด็กหญิงปรานต์วาด  เอ่ียมวงศ์ ละคร รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 

52.  เด็กหญิงบุณยนุช  กะลาสี ละคร เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ นครศรีธรรมราช 

53.  เด็กหญิงสุธาสินี  สังข์ทอง ละคร เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช 

54.  เด็กชายภัทรธร  นาภรณ์  ละคร วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช 

55.  เด็กหญิงณรัชย์ฐนันท์  จุฬารักษ์ ละคร ตัณติวัตร นครศรีธรรมราช 

56.  เด็กหญิงสุกัญญา  จินา ละคร วัดสามัคคีนุกูล นครศรีธรรมราช 

57.  เด็กหญิงปรารถนา  รัตนวงศ์ ละคร บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี 

                         

ประกาศ  ณ  วันท่ี 13 กุมภาพันธ์  2561   

 

 

          (นายศิวพงศ์  กั้งสกุล) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ  เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2561 

************** 
ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน

ประเภทโควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา  2561 ระหว่างวันท่ี 29  
มกราคม – 5  กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พงังา ภูเก็ตและกระบี่ 
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จส้ินเรียบร้อยและจึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ดังนี้ 
ท่ี ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
1.  นางสาวศศิธร  แสงหิรัญ ละคร เทศบาลเมิองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี 

2.  นางสาวศิริรัตน์  รัตนกาญจน์ ละคร เทศบาลเมิองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี 

3.  นางสาวจันทกานต์  อักษรทอง ละคร เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี 

4.  นางสาวนิศาชล  มีศร ี ละคร ธีราศรม สุราษฎร์ธานี 

5.  นางสาวภารดี  สามพลกรัง ละคร วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี 

6.  นางสาวชุติมา  นวลจันทร์ ละคร วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี 

7.  นางสาวฐิติกาญจน์  ไชยชาญยุทธ์ ละคร เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กระบี่ 

8.  นายณัฐกิตต์ิ  ขุยปริง โขน วัดโพธ์ินิมิตร สุราษฎร์ธานี 

9.  นางสาวกิรนันท์  พรหมเดช ดนตรีสากล เกาะพงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 

10.  นายอธิชัย  ลิ่มบุตร ดนตรีสากล เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กระบี่ 

11.  นายธนมล  รัตนะรัต ดนตรีสากล พระธาตุมูลนิธ ิ นครศรีธรรมราช 
12.  นายทิวากร  เตชะโกมล ดนตรีสากล พระธาตุมูลนิธ ิ นครศรีธรรมราช 
13.  นายอัครเดช  ยศสิงห์ โขน ศรียาภัย ชุมพร 
14.  นายมูฮัมหมัดนาวาวี  ยูซะ โขน สุกัญศาสน์วิทยา นราธิวาส 
15.  นางสาววริศรา  หงษา ละคร ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 
16.  นายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์ โขน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 
17.  นายเตชธรรม  สิทธิปัญญา ปี่พาทย์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
18.  นายชลธนา  สมจิตต์ โขน ชุมชนวัดบางคู นครศรีธรรมราช 
19.  นางสาวอนุธิดา  พลายชุม ละคร บ้านกุมแป นครศรีธรรมราช 
20.  นายภานุพงศ์  ศรีวิสัย โขน ศรียาภัย ชุมพร 



 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
21.  นายมนุเชษฐ์  ไชยฤกษ์ โขน ธนรัตน์อุปถัมภ ์ นครศรีธรรมราช 
22.  นางสาวชยิสรา  เส็นขาว ละคร ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 
23.  นางสาวจันทกานต์  ทิพย์ดี ละคร พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 
24.  นางสาวภัทราพร  สว่างเพชร ละคร ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 
25.  นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งรัตน์ ละคร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
26.  นางสาวอสมาภรณ์  ขวัญมาศ ละคร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
27.  นางสาวสุธีรภัทรา  สุริวงศ์ ละคร วัดควนเมา ตรัง 
28.  นางสาวอรวรรณ  เดชะ ละคร บ้านปากน้ า นครศรีธรรมราช 
29.  นายภัทรภูมิ  ชูรักษา ละคร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
30.  นางสาวฐิติกานต์  ไชยชาญยุทธิ์ ละคร เทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กระบี ่
31.  นางสาวเบญญาภา  ไชยทอง ละคร ห้วยยอด ตรัง 

 

 

                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  กุมภาพันธ์  2561  

 

          (นายศิวพงศ์  กั้งสกุล) 
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


