
          -สาํเนา- 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เขาเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  รอบสมัครครั้งท่ี 1 

คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

----------------- 

                ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม ได

ประกาศรับสมัคร นักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพ่ือสอบ

คัดเลือกรอบการสมัครครั้งท่ี 1 เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 การรับสมัครและสอบ

คัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลว วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงประกาศผลการสอบโดยเรียงตามลําดับคะแนน

รวม ของผูผานการสอบ จากคะแนนมากไปนอย ตามลําดับ (กรณีคะแนนรวมเทากัน จะใหผูท่ีมีคะแนนท่ีได

จากผลการเรียนมากกวา และคะแนนความเหมาะสมจากการสัมภาษณท่ีมากกวา แลวแตกรณี มีลําดับท่ีมา

กอน) ดังรายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

             ขอใหผูมีรายชื่อสอบผาน ไปรายงานตัวในวันรายงานตัว ตามประกาศและวิธีการและรายงานตัว

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พรอมนําหลักฐานตางๆสงท่ีฝายวิชาการอุดมศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ผูท่ีไมรายงานตัวภายในกําหนด รวมท้ังท่ีรายงานตัวแลวแตไมสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด

ถือวาหมดสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศนี้ 

             ประกาศ ณ วันท่ี 10  สิงหาคม 2561 

 

 

(นายศิวพงศ  ก้ังสกุล) 

ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

      

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายประกาศวิทยาลัย) 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

การสมัครรอบท่ี 1  หลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 ศึกษาท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

สาขาวิชา นาฏศิลปไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ(5 ป) 

ลําดับ 

ท่ีได 

 

ช่ือ-นามสกุล 

พฐ. โขน 

ละคร 

คะแนน

สัมภาษณ 

(40) 

คะแนน 

ผลการเรยีน 

(60) 

 

รวม 

(100) 

 

หมายเหต ุ

1 นายอัครวัฒน  รัตต ิ ยักษ 36.17 50.00 86.17  

2 นางสาวอริตา  แซเซ็ม พระ 34.50 51.00 85.50  

3 นางสาวกาญจนา  นวลวัฒน นาง 34.00 50.300 84.00  

4 นางสาวนนทิชา  สุขแปะเงา นาง 34.67 47 81.67  

5 นางสาวศิรินาฏ  ออนชวย นาง 33.17 48 81.17  

6 นางสาวนวมณ  ศรสีวัสดิ ์ นาง 35.17 44.00 79.17  

7 นางสาวณัฐชยา  นาไซย พระ 33.17 45.00 78.17  

8 นายวรเมธ  สงสังข ยักษ 34.17 44.00 78.17  

9 นายเพชรนคร  อนทอง ยักษ 31.84 45.00 76.84  

10 นายธนดล  ศรีนาค ลิง 31.50 44 75.50  

11 นางสาวณิชกานต  รอดเพชร นาง 32.00 43.00 75.00  

12 นางสาวสิรมิา  ชางตอ พระ 33.67 41 74.67  

13 นายธีระพงศ  หกราโชต ิ ยักษ 32.67 40.00 72.67  

14 นายปยโชค  กิจแกว พระ 33.67 39.00 72.67  

15 นางสาวชยาภรณ  ชูรัตน พระ 31.17 40.00 71.17  

16 นางสาวจิตตมิา  มันตรัฐกรรม นาง 29.34 40.00 69.34  

สาขาวิชา ดนตรคีีตศลิปไทยศึกษา คณะศลิปศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ(5 ป) 

ลําดับ 

ท่ีได 
ช่ือ-นามสกุล 

พฐ. 

ดุริยางคไทย 

ดาน 

คะแนน

สัมภาษณ 

(40) 

คะแนน 

ผลการเรยีน 

(60) 

 

รวม 

(100) 

หมายเหตุ / 

แขนงวิชา 

1 นางสาวสุทัตตา  ฉาโยทัย ซออู 35.34 51.00 86.34 ดท 

2 นายปภณ  รอดภัย ฆองวง 34.84 50.00 85.84 ดท 

3 นางสาวศศิพิมล  สุขแดง ซออู 36.67 49.00 85.67 ดท 

4 นางสาวสุรรีัตน  สงศร ี จะเข 35.00 48.00 83.00 ดท 

5 นางสาวนภัสสร  รักสวัสดิ ์ ซออู 32.84 49.00 81.84 ดท 

6 นายภัทรพล  กาธรรมณ ี ระนาดทุม 32.00 49.00 81.00 ดท 

7 นางสาววีนัสรา  เพ็งสุวรรณ จะเข 32.67 48.00 80.67 ดท 

8 นายพัชรพฤกษ  พิบูลย ระนาดทุม 34.00 40.00 78.00 ดท 

งานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 10 ส.ค. 61 

 


