
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนโควตา ระดับชั้นปวช.ปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน

โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๗

มกราคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้การรับสมัครนักเรียนโควตา ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา 

ในรดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้ 

ที ่ ชือ่-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๑ นางสาวเจนวรี  จันทรส์ุวรรณ ละคร สตรภีูเก็ต ภูเก็ต 
๒ นางสาวรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน ์ ละคร สตรภีูเก็ต ภูเก็ต 
๓ นางสาวนิจจารยี์  มณโีลกย ์ ปี่พาทย ์ รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน กรุงเทพ 
๔ นายพชรพล  ขาวชู โขน ดรุณศึกษา นครศรฯี 
๕ นายวราวุตม์  ดุษฎังค ์ ดนตรสีากล ศรีธรรมราชศึกษา นครศรฯี 
๖ นายธนโชติ  ศรีสุวรรณ โขน อักษรศิริ   สงขลา 
๗ นายจิณวัตร  จันทร์แก้ว ปี่พาทย ์ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา   นครศรฯี 
๘ นางสาวปิยะดา ชาเฮ้า ละคร โรงเรียนบ้านบางไมแ้ก้วประชาสามัคค ี ชุมพร 
๙ นายอิศรา  อยู่สกลุ ดนตรสีากล อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธาน ี
๑๐ นางสาวกนิษฐา  ชารัตน ์ เครื่องสายไทย วัดประดิษฐาราม นครศรฯี 
๑๑ นางสาวสุปรดีา  รัตนบรุ ี เครื่องสายไทย วัดประดิษฐาราม นครศรฯี 
๑๒ นางสาวศริิรตัน์  รัตนรัตน ์ ละคร วัดพระมหาธาต ุ นครศรฯี 
๑๓ นางสาวพิมณฏัฐา  สุภัทรประทีป ละคร อินเตอร์เนช่ันแนลสมุย สุราษฎร์ธาน ี
๑๔ นายกิจติกร บำรุงศร ี โขน โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธาน ี
๑๕ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์เชื้อ โขน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหส์ุราษฏรธ์านี สุราษฎร์ธาน ี
๑๖ นายธาดาพงศ์ ชูนาค โขน โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 
๑๗ นายพุฒิพงศ์ พงษ์ทองเมือง โขน โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 
๑๘ นายพิชาญชัย สำราญสุข โขน โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร 
๑๙ นายอนันตสิทธ์ิ สุนทรรักษ ์ โขน โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๒๐ นางสาววริศา สมัครกิจ ละคร โรงเรียนทับปดุวิทยา พังงา 
๒๑ นางสาวศศิธร หลอดศิลป ์ ละคร โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธาน ี
๒๒ นางสาวศิราณี วรพันธ ์ ละคร โรงเรียนวัดพชิัยยาราม ชุมพร 
๒๓ นางสาวอริศา สิทธิศรจีันทร ์ ละคร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 



ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๒๔ นางสาวปรางทิพย์  ชื่นชม ละคร โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร 
๒๕ นางสาวกัญญารตัน์  แกว้สุวรรณ ละคร โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร 
๒๖ นางสาวนิตยา  กานิสันต ิ ละคร โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 
๒๗ นางสาวพัฒน์นร ีศรีพบิูลย ์ ละคร โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 
๒๘ นางสาวกชมน นพพันธุ ์ ละคร โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 
๒๙ นางสาวงพิมรติ นันทวงค ์ ละคร โรงเรียนพรศิริกุล ตรัง 
๓๐ นางสาวฉัตรชฎา นุ่นขาว ละคร โรงเรียนพรศิริกุล ตรัง 
๓๑ นางสาวนันณภัทร โกลาหล ละคร โรงเรียนพุนพินพทิยาคม สุราษฎร์ธาน ี
๓๒ นางสาวณัชฐวัน สีนัด ละคร โรงเรียนบ้านกุมแป นครศรีธรรมราช 
๓๓ นางสาวน้ำทิพย ์ช่อแล ละคร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ ์ นครศรีธรรมราช 
๓๔ นางสาวนารีรัตน ์อินทรักษ ์ ละคร โรงเรียนสุราษฏร์ธานี 2 สุราษฎร์ธาน ี
๓๕ นางสาวพันธกานต์ พรหมอินทร ์ ละคร โรงเรียนสุราษฏร์ธานี 2 สุราษฎร์ธาน ี
๓๖ นายชญานนท์ ล้วงห้อย ปี่พาทย ์ โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ในพระ

ราชูปถมัภ ์
นครศรีธรรมราช 

๓๗ นายณัฐพงค์ ชัยสิทธ ิ ปี่พาทย ์ โรงเรียนบ้านปลายศอก สุราษฎร์ธาน ี
๓๘ นายรัฐธรรมนูญ กู้เมือง ปี่พาทย ์ โรงเรียนพุนพินพทิยาคม สุราษฎร์ธาน ี
๓๙ นายกฤษฎ์ ศรีรอด ปี่พาทย ์ โรงเรียนพุนพินพทิยาคม สุราษฎร์ธาน ี
๔๐ นายภาณ ุสาราบรรณ์ เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านบางรูป สุราษฎร์ธาน ี
๔๑ นางสาวจันทรรัตน์ เมฆาสูตร เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธาน ี
๔๒ นางสาวศศิธร หลอดศิลป์ เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านควนนิยม สุราษฎร์ธาน ี
๔๓ นางสาวภรณ์วณ ีจันดี เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านบางรูป สุราษฎร์ธาน ี
๔๔ นางสาวสุชานันท์ เพชรอาวุธ เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านบางรูป สุราษฎร์ธาน ี
๔๕ นางสาวนัฐณร ีกิมหม็อง คีตศิลป์ไทย โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทศิ นครศรีธรรมราช 
๔๖ นางสาวสรวงสุดา เดชะ คีตศิลป์ไทย โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธาน ี
๔๗ นายวรารุตม์ ดุษฎังค ์ ดนตรีสากล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๔๘ นายนรวิชย์ ประทมุเศษ ดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๔๙ นายธนัตถ์ มขุสิกสาร ดนตรีสากล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๕๐ นางสาวเบญจลักษณ์ ทัดกลาง ดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภกัดี) นราธิวาส 
๕๑ นางสาวสิตานัน สิตานัน ดนตรีสากล โรงเรียนชมุชนวัดหมน นครศรีธรรมราช 
๕๒ นางสาวพัชรวรรณ วิชยัดิษฐ ละคร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธาน ี
๕๓ นางสาวรัตนาวดี  เหลือแก้ว ละคร วัดสามพัน สุราษฎร์ธาน ี

 

 

 

 



 

*เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ในวันเสาร์ที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 ๑.  ใบรับรองแพทย์ 
 ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , บิดา , นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
 ๓.  ใบ ปพ.๗  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ตัวจริง) 
 ๔.  เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๕.  เงินค่าจองอุปกรณ์ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อ่ืนๆ) ประมาณ ๓,๐๐๐- ๔,๐๐๐  บาท  
*นักเรียนที่ไม่มีชื่อปรากฏในใบประกาศนี้ และประสงค์ที่จะสมัครรอบโควตา ก็ขอให้เข้ามรับการคัดเลือก
ได้ตามวันเวลาตามกำหนดการ(รอบโควตาจะเป็นรอบท่ีนักเรียนต้องมีทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์-
ดนตรี ) 

 
กำหนดการ 

สอบและรับรายงานตัวนักเรียน โควต้า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ ปวช.๑ 
วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
********* 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับคำชี้แจงในการสอบปฎิบัติ  
09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 

 สอบอ่าน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปี่พาทย์ , เครื่องสาย ,คีต

ศิลป์ไทย , ดนตรีสากล (ห้อง
ปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 สั่งจองอุปกรณ์การเรียน  

 
 
 
 

 

 



 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน

โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับม. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๗มกราคม 

๒๕๖๓ นั้น บัดนี้การรับสมัครนักเรียนโควตา ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๑ เด็กชายปารณุ  ชุมขำ คีตศิลปไ์ทย พุทธยาศรม  สุราษฎร์ธาน ี

๒ เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจติร ละคร พุทธยาศรม จ.สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

๓ เด็กหญิงฐาปณีย์  ขุนณริงค์ ละคร พุทธยาศรม จ.สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี

๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขแก้ว ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรฯี 

๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรตตะเสน ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรฯี 

๖ เด็กหญิงวรรณภิา  สีนวนลัง ละคร เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรฯี 

๗ เด็กหญิงนาขวัญ  แก้วประจักร ์ ละคร วัดหนองแตน นครศรฯี 

๘ เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรฯี 

๙ เด็กหญิงกนกเนตร  ณ  นคร ละคร เทศบาล 4 วัดโพธาวาส  สุราษฎร์ธาน ี

๑๐ เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพี ละคร วัดก้างปลา  นครศรฯี 

๑๑ เด็กชายธนภัทร  คงรอด โขน ดรุณศึกษา นครศรฯี 

๑๒ เด็กหญิงนิษากร  อินทร์ฤทธ์ิ ละคร บ้านหนองเจ นครศรฯี 

๑๓ เด็กหญิงพิชชานุช  เรืองมาศ ละคร บ้านหนองเจ นครศรฯี 

๑๔ เด็กหญิงสุดาทิพย์  พรมณ ี ละคร บ้านหนองเจ นครศรฯี 

๑๕ เด็กหญิงรินรดา  ทองรักษ ์ ละคร วัดสามัคคีนุกูล นครศรฯี 

๑๖ เด็กหญิงธนัชชา  แก้วทุ่ง เครื่องสายไทย วัดสามัคคีนุกูล นครศรฯี 

๑๗ เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มทอ ละคร วัดประทุมทายการาม นครศรฯี 

๑๘ เด็กหญิงปนิตา  นาภรณ ์ ละคร วัดประทุมทายการาม นครศรฯี 

๑๙ เด็กชายวงศ์ศกรณ์  จันทร์แก้ว ปี่พาทย ์ บ้านห้วยมะนาว นครศรฯี 

๒๐ เด็กชายพีรพัฒน์  พูลจันทร ์ โขน ศรีธรรมราชศึกษา นครศรฯี 



ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๒๑ เด็กหญิงณฤดี กะลาสี ละคร โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 
30) 

นครศรีธรรมราช 

๒๒ เด็กหญิงอรณิชา รม่แกว้ ละคร โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 
30) 

นครศรีธรรมราช 

๒๓ เด็กหญิงปภชักร เกิดได้บุญ ละคร โรงเรียนกาญจนวฒัน์วิทยา ภูเก็ต 
๒๔ เด็กหญิงชลธิชา พรหมทอง ละคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช 
๒๕ เด็กหญิงกาญจนา เหมทานนท ์ ละคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช 
๒๖ เด็กหญิงเอมอมุา เมง่ชว่ย ละคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช 
๒๗ เด็กหญิงอัญชลี หัสเกิด ละคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช 
๒๘ เด็กหญิงศจุิรัตน์ ไตรสุวรรณ ละคร โรงเรียนบ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช 
๒๙ เด็กชายธนปรชัญ์ ทองแซม โขน โรงเรียนมานติานุเคราะห ์ สุราษฎร์ธาน ี
๓๐ เด็กหญิงณิชาดา ตรุษเจริญ เครื่องสายไทย โรงเรียนอนุบาลระนอง ระนอง 
๓๑ เด็กหญิงนริศรา  ศรีอำมร ละคร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรฯี 
๓๒ เด็กหญิงอัญชิตา  เชี่ยวเวช ละคร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรฯี 
๓๓ เด็กหญิงศิรวิรรณ  จันทร์สว่าง ละคร วัดหนา นครศรีฯ 
๓๔ เด็กหญิงกมลพรรณ  มลิวรรณ์ ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๓๕ เด็กหญิงปยิะภรณ์  ส่งจันทร์ ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๓๖ เด็กหญิงศศวิรรณ  เกื้อฉิม ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๓๗ เด็กชายศรายทุธ  มีเดช ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๓๘ เด็กหญิงชลิญญา  ชาญบำรุง ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๓๙ เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งเคียน ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๔๐ เด็กหญิงสุพชิชา  ไข่แกว้ ปี่พาทย ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๔๑ เด็กหญิงฐิติกานต ์ นาควิเศษ คีตศิลป ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๔๒ เด็กหญิงเกษฎาพร  ศรีมุกข ์ คีตศิลป ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๔๓ เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สุวรรณชะน คีตศิลป ์ วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ี
๔๔ เด็กชายพีรณัฐ  ภาณุมาศรงัษ ี ปี่พาทย ์ ขจรเกียรติพัฒนา ภ ูเก็ต 
๔๕ เด็กหญิงอนาวิไล  คำดวง ละคร โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 
30) 

นครศรีธรรมราช 

๔๖ เด็กหญิงรุ่งฟา้  ธุระจีน ละคร วัดพระมหาธาต ุ นครศรีธรรมราช 
๔๗ เด็กชายพีระภฒัน์  สามเมือง โขน อิศรานุสรณ์ กระบี ่
๔๘ เด็กชายกฤษณนยัน์  สีผ่อง โขน อิศรานุสรณ์ กระบี ่
๔๙ เด็กหญิงลักขณา  ยอดสุรางค์ ละคร วัดพระมหาธาต ุ นครศรีธรรมราช 
๕๐ เด็กชายกฤติน ณ นคร โขน โรงเรียเทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 



ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๕๑ เด็กชายคทายุทธ สุขสวัสด์ิ โขน โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สุราษฎร์ธาน ี
๕๒ เด็กหญิงดุษฎ ีเสนทะระนาถ ละคร โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช 
๕๓ เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์ลักษณ์ ละคร  โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช 
๕๔ เด็กหญิงศิริรตัน์ ทองสม ละคร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช 
๕๕ เด็กหญิงปาริฉตัร หวังรัตน ์ ละคร โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร นครศรีธรรมราช 
๕๖ เด็กหญิงพลอยชมพู ฉุ้นย่อง ละคร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ตรัง 
๕๗ เด็กหญิงกนกเนตร ณ นคร ละคร โรงเรียนเทศบาล4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธาน ี
๕๘ เด็กหญิงรุ้งฟา้  ธุระเจน ละคร โรงเรียนวัดพระพรหม นครศรีธรรมราช 
๕๙ เด็กหญิงชโรธร เพ็ชรพวง ละคร โรงเรียนอุตรกจิ กระบี ่
๖๐ เด็กหญิงมตมินต์ สุขสวัสด์ิ ละคร โรงเรียเทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 
๖๑ เด็กหญิงณิชากร หนูขาว ละคร โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช 
๖๒ เด็กหญิงณัฐสรณ์ สามารถ ละคร โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กระบี ่
๖๓ เด็กชายภูธเนศ ทองใส ปี่พาทย ์ โรงเรียนอุตรกจิ กระบี ่
๖๔ เด็กชายรุ่งเรือง บญุส่ง ปี่พาทย ์ โรงเรียนบญุยลาภนฤมิตร นราธิวาส 
๖๕ เด็กหญิงอารีรัตน์  อตุรภาส ละคร โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๖๖ เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสม ละคร โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๖๗ เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสด์ิ ละคร โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๖๘ เด็กหญิงรักษ์สิตา  มาตุวงศ ์ ละคร โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๖๙ เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจำนงค์ ปี่พาทย ์ โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๗๐ เด็กชายสีหราช  ศรีจันทร์งาม ปี่พาทย ์ โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๗๑ เด็กชายวรินทร  แก้วมาน ี ปี่พาทย ์ โรงเรียนวัดศาลามีชยั นครศรีธรรมราช 
๗๒ เด็กชายกัณฑ์  มาลาแวจันทร ์ โขน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 
30) 

นครศรีธรรมราช 

๗๓ เด็กหญิงกฤติมา  รอดภัย ละคร โรงเรียนบ้านหนองหว้า นครศรีธรรมราช 
๗๔ เด็กหญิงเขมจิรา  อุดมผล ละคร โรงเรียนบ้านหนองหว้า นครศรีธรรมราช 
๗๕ เด็กหญิงศศิสิมล  พลศร ละคร โรงเรียนบ้านหนองหว้า นครศรีธรรมราช 
๗๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัคร

บัณฑิต 
ละคร บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สุราษฎร์ธาน ี

๗๗ เด็กหญิงอังคณา  บุญแกว้ ละคร บ้านทุ่งโปะ๊ นครศรีธรรมราช 
๗๘ เด็กหญิงนัคมน  หนูรินทร ์ ละคร บ้านหนองท่อม นครศรีธรรมราช 
๗๙ เด็กหญิงธิดารัตน์  รอดหยู ่ ละคร บ้านหนองท่อม นครศรีธรรมราช 
๘๐ เด็กหญิงสุรัตน์ตยิา  ศรีเมือง คีตศิลป์ไทย โรงเรียนอุตรกจิ กระบี ่
๘๑ เด็กหญิงสิริรัตน์  จำปาทอง ละคร โรงเรียนวัดจังหูน นครศรีธรรมราช 
๘๒ เด็กหญิงสุนิสา  ดามพะวัน ละคร โรงเรียนวัดจังหูน นครศรีธรรมราช 

 



*เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 ๑.  ใบรับรองแพทย์ 
 ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , บิดา , มารดา) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
 ๓.  ใบ ปพ.๗  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือ ม. ๓ (ตัวจริง) 
 ๔.  เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๕.  เงินค่าจองอุปกรณ์ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อ่ืน ๆ) ประมาณ ๓,๐๐๐- ๔,๐๐๐  บาท  
*นักเรียนที่ไม่มีชื่อปรากฏในใบประกาศนี้ และประสงค์ที่จะสมัครรอบโควตา ก็ขอให้เข้ามรับการคัดเลือก
ได้ตามวันเวลาในกำหนดการ(รอบโควตาจะเป็นรอบท่ีนักเรียนต้องมีทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์-
ดนตรี ) 

 
 

กำหนดการ 
สอบและรับรายงานตัวนักเรียน โควต้า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับ ปวช.๑ 

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

********* 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับคำชี้แจงในการสอบปฎิบัติ  
09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 

 สอบอ่าน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปี่พาทย์ , เครื่องสาย ,คีต

ศิลป์ไทย , ดนตรีสากล (ห้อง
ปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 สั่งจองอุปกรณ์การเรียน  

 
 
 
 

 

 


