
รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา นาฏศิลป์ไทย (โขน)
ลําดับที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 ชาย เด็กชายปัณณธร พชันี
2 ชาย เด็กชายอดิศกัดิ อินจนัทร์
3 ชาย เด็กชายอคัรพล มีช่วย



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวชิาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวชิาชีพวทิยาลัยนาฏศิลป์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา นาฏศิลป์ไทย (ละคร)
ลาํดบัที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 หญิง เดก็หญิงกชกร เอ๋ียวบาํรุง
2 หญิง เดก็หญิงเกษราภรณ์ ฤกษส์ม
3 หญิง เดก็หญิงชนญัธิดา สุมาการ
4 หญิง เดก็หญิงชลนิชา โตชนก
5 หญิง เดก็หญิงชยัญเนตร บุญกิจ
6 หญิง เดก็หญิงญาณิศา เกิดแกว้
7 หญิง เดก็หญิงณฐัณิชา ซงัปาน
8 หญิง เดก็หญิงด.ญ.นนทลี ชิตมาลย์
9 หญิง เดก็หญิงทองรัก เเซ่ลี

10 หญิง เดก็หญิงทิพยธ์ญัญา สุขแสง
11 ชาย เดก็ชายธนชนม์ มานะจิตต์
12 หญิง เดก็หญิงธญัญารัตน์ องัควานิช
13 หญิง เดก็หญิงธิชานนัท์ ราชณรงณ์
14 หญิง เดก็หญิงนลินี เทียมยม
15 หญิง เดก็หญิงนารีนาฎ ราชรักษ์
16 หญิง เดก็หญิงเนตรมณี พงษเ์จริญ
17 หญิง เดก็หญิงบณัฑิตา จาํปี
18 หญิง เดก็หญิงปรารถนา พฒัน์คง
19 หญิง เดก็หญิงปัฐทิชา อภิศกัด์ิมนตรี
20 หญิง เดก็หญิงป่ินสุดา ขนานขาว
21 หญิง เดก็หญิงพจน์ณิชา พูนสุข
22 หญิง เดก็หญิงพชัรนนัท์ ศกัด์ิศรี
23 หญิง เดก็หญิงพชัรวรรณ แกว้หนู
24 หญิง เดก็หญิงมุธิตา เอียดแดง
25 หญิง เดก็หญิงเมธาวี ปานดี
26 หญิง เดก็หญิงรวีวรรณ ถาวรแกว้
27 หญิง เดก็หญิงวรนิตฐา รักษายศ
28 หญิง เดก็หญิงวราลี ชูสวรรณ์
29 หญิง เดก็หญิงศศิธร วิรัตน์
30 หญิง เดก็หญิงศุภชัชา ปานเนียม
31 หญิง เดก็หญิงสลิลทิพย์ พรหมรักษ์
32 หญิง เดก็หญิงสุธิดารัตน์ ศิริภิรมย์
33 หญิง เดก็หญิงสุพรรณศรี รอดตวั
34 หญิง เดก็หญิงสุพรรษา รอดตวั
35 หญิง เดก็หญิงสุภาณี อุปลา
36 หญิง เดก็หญิงสุภาพร ตนัติภิรมย์
37 หญิง เดก็หญิงสุวภทัร จนัทร์มณี
38 หญิง เดก็หญิงหวนัยหิวา ชูนะ
39 หญิง เดก็หญิงอณศัยา หนูนิล
40 หญิง เดก็หญิงอนุชนา ปานเนียม
41 หญิง เดก็หญิงอรอนงค์ โยมแกว้
42 หญิง เดก็หญิงอริสา ทรัพยเ์พิ่ม



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา ดุริยางค์ไทย(ป่ีพาทย์)
ลําดับที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 ชาย เด็กชายกวีวชัร แซ่เต้ือง
2 ชาย เด็กชายธีรภทัร แสนประเสริฐ
3 ชาย เด็กชายศุภเชษฐ์ อุตมะ
4 หญิง เด็กหญิงสุดถนอม รักมาศ
5 หญิง เด็กหญิงสุนิษา ยศหมึก
6 หญิง เด็กหญิงอรณี สังขจ์นัทร์



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา เคร่ืองสายไทย
ลําดับที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 หญิง เด็กหญิงณฐัริกา เลก็สุด
2 หญิง เด็กหญิงด.ญ.สุรางคณา รอดจนัทร์
3 หญิง เด็กหญิงปัณฑิตา ยิกสุังข์
4 หญิง เด็กหญิงเพญ็นภสั ห่อหุม้
5 ชาย นายภีรนนัท์ แกว้ปลอด
6 หญิง เด็กหญิงมณิชญา ชูดาํ
7 หญิง เด็กหญิงเมธาวี ประทุมสังข์
8 หญิง เด็กหญิงสาวิตรี รูปสวย
9 ชาย เด็กชายอาทิตย์ ใจมัน่
10 หญิง เด็กหญิงอาทิตยา ไหมแกว้



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา คีตศิลป์ไทย
ลําดับที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 หญิง เด็กหญิงณฏัฐาพชัร์ พงศถ์าวราเดช
2 ชาย เด็กชายปรเมศ เหมทานนท์
3 หญิง เด็กหญิงอิงครัต นราพงศ์



รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษา จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2551

ปีการศึกษา 2559    สาขา ดนตรีสากล
ลําดับที่ เพศ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 หญิง เด็กหญิงกมลชนก นอ้ยลทัธี
2 หญิง เด็กหญิงชโรธร ถือแกว้
3 ชาย เด็กชายทรงกรด ทองบาง
4 ชาย เด็กชายปรมินทร์ พนัธ์คีรี
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