
 
 

 

คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ที่         / 2558 

เร่ือง   การจัดการแสดงและการบรรเลง 
**************************** 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโมคลาน  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยฯ จัดการแสดงและ
การบรรเลง เนื่องในงานย้อนรอยโบราณสถานโมคลาน  ณ โบราณสถานโมคลาน ตําบลโมคลาน อําเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  14  สิงหาคม 2558 นั้น  เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 

การแสดงชุดที่ 1  รําถวายพระพร 
ผู้แสดง 1.นางสาวเตชินี  ศิรินันทพงศ์        2.นางสาวนภัสวรรณ  แสงหิรัญ     

 3.นางสาวอรทัย  ป่ินเมฆ              4.นางสาวทักษพร  สุพรรณ์ 
 5.นางสาวทชพร  ผอมเกลี้ยง 6.นางสาวรสิกา  ทองอร่าม 
 7.นางสาวเบญญทิพย์  ศรีไกรไทย 8.นางสาวขนิษฐกานต์  ยินดี 

   
การแสดงชุดที่ 2  ระบําศรีวิชัย 

ผู้แสดง 1.นางสาวเมษยดี  ยมาภัย 2.นางสาวสิริยากร  เขจรรักษ์ 
 3.นางสาวณัฎฐนาถ  ธนูศิลป์ 4.นางสาวปรัชญา  แก้วไกรศรี 
 5.นางสาวกาญจน์ธิดา  ชูชาติ 6.นางสาวเกศรินทร์  รอดวรรณ 
 7.นางสาวนารีรัตน์  ใจห้าว 8.นางสาวธนวรรณ  สุวรรณเมนะ 
 9.นางสาวอารียา  แก้วเทพ 10.นางสาวเจวัณย์  ดวงใส 
 11.นางสาวอนัญลักษณ์  เพ็ชรมาก 12.นางสาวณัฎฐนิตย์  ธนูศิลป์ 

 
การแสดงชุดที่ 3  ระบํากายนคร 

ผู้แสดง 1.นางสาวชีวันธร  คุณงาม 2.นางสาวขวัญชนก  บุญมี 
 3. นางสาวลัลน์ลลิต  ลักษณะ 4.นางสาวจิตรา  โสบันเทา 
 5. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์ผ่อง 6.นางสาวพัชรินทร์  ชูเพชร 
 7.นายเฉลิมเกียรติ  แป้นเส้ง 8.นายนัฐพงษ์  เพ็ชรวัง 
 9.นายกิตติศักดิ์  สัตดาภรณ์ 10.นายอดุลย์  จุลอมร  

 
 



การแสดงชุดที่ 4  ระบําตุมปัง 
ผู้แสดง 1.นางสาวปิยฉัตร  แก้วชนะ 2.นางสาวณัชชา  ชูดวง 
 3.นางสาวปรียาภัทร์  พันธ์นิตย์ 4.นางสาวนิตาภา  จันทร์มิตร 
 5.นางสาวศุภรัตน์  ชุมทอง 6.นางสาวศิรินุช  จูดทอง 
 7.นางสาวกนกวรรณ  ผลพฤกษา 8.นางสาวกิตติ์ฐากร      ศักยโกสิทธิ์ 

 
การแสดงชุดที่ 5  โขนรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ 

ผู้แสดง 1.นางสาวเตชินี  ศิรินันทพงศ์        เทวดา     (ซ้ํา) 
 2.นางสาวนภัสวรรณ  แสงหิรัญ     เทวดา     (ซ้ํา) 
 3.นางสาวอรทัย  ป่ินเมฆ              เทวดา     (ซ้ํา) 
 4.นางสาวทักษพร  สุพรรณ์ เทวดา     (ซ้ํา) 
 5.นางสาวทชพร  ผอมเกลี้ยง นางฟ้า     (ซ้ํา) 
 6.นางสาวรสิกา  ทองอร่าม นางฟ้า     (ซ้ํา) 
 7.นางสาวเบญญทิพย์  ศรีไกรไทย นางฟ้า     (ซ้ํา) 
 8.นางสาวขนิษฐกานต์  ยินดี นางฟ้า     (ซ้ํา) 
 9.นายฐานันดร  ศรีมณี พระลักษณ์ 
 10.นายกิตติศักดิ์  สัตถาภรณ์ อินทรชิดแปลง 
 11.นายกิจาพัฒน์  สายกระสุน ทศกัณฐ์ 
 12.นายญาณพงศ์  ราชกิจกําธร อินทรชิต 
 13.นายธีระพงศ์  หกราโชติ การสูร 
 14.นายกิตติศักดิ์  ทองสุข มโหธร 
 15.นายธณภัทร  จรวงษ์  เปาวนาสูร 
 16.นายเกียงไกร  ภิรมย์ใบภักดิ์ ช้างเอราวัณ 
 17.นายสมมารถ  หอมกลิ่น ควาญช้าง 
 18.นายพรหมพิริยะ  บุญทอง เสนายักษ์ 
 19.นายธรรมรัตน์  รัตนพันธ์ เสนายักษ์ 
 20.นายมูฮําหมัด  บินหะยีอาลี เสนายักษ์ 
 21.นายนฤเดช  ตี้กุล เสนายักษ์ 
 22.นายวัชระ  เดชะโช เสนายักษ์ 
 23.นายวรเมธ  สงสังข์ เสนายักษ์ 

 
 
 



 
ผู้แสดง 24.นายคล้ายเทพ  มหาโชติ เสนายักษ์ 
 25.นายพิทวัส  รัตนมณี เสนายักษ์ 
 26.นายอนุชิต  ณ สมบัติ สุครีพ 
 27.นายจารุวิทย์  เวชกุล หนุมาน 
 28.นายชิษณุชา  เมียนโอ ชมพูพาน 
 29.นายชญานนท์  ปาณะศรี องคต 
 30.นายภัทรพงศ์  ศรีชาย สิบแปดมงกุฎ 
 31.นายอรัญ  ชั่นกุล สิบแปดมงกุฎ 
 32.นายเมธิชัย  สิทธิชัย สิบแปดมงกุฎ 
 33.นายเสกสรรค์  กฎทอง สิบแปดมงกุฎ 
 34.นายธนดล  ศรีนาค สิบแปดมงกุฎ 
 35.นายณัฐพล  บัวจันทร์ สิบแปดมงกุฎ 
 36.นายศิวดล  ทองคํา สิบแปดมงกุฎ 
 37.นายณัฐวุฒิ  ชูทับ สิบแปดมงกุฎ 
 38.นายตุลา  แก้วลําหัด ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 39.นายจิรเดช  อักษรคง ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 40.นายรัชตะ  ลําเจียก ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 41.นายธนไชย  นิเด็ง ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 42.นายชิตพล  ดวงสุวรรณ ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 43.นายสิทธิชัย  ประดู่ ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 
 44.นายศักรินทร์  สุขเจริญ ตลกยกเตียงและช่วยแต่งตัว 

 
ผู้บรรเลง 

1.นายนพดล  พินิจ    ป่ี 
  2.นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว   ระนาดเอก   
  3.นายพิชญุฒน์  แสงแก้ว   ระนาดทุ้ม 
  4.นายปิยพงศ์  ไชยรัตน์    ฆ้องวงใหญ่ 
  5.นายอนุชา  ศรีทองสม    ฆ้องวงเล็ก 
  6.นายอธิวัฒน์  อํานวยพร   ตะโพน 
  7.นายนายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ่ม   กลองทัด   
  8.นายศุภกร  เนาวะโคอักษร   ฉิ่ง 
  9.นางสาวนฤมล  สุภัคศิริประสาน  ฉาบเล็ก 



  10.นางสาวสุทธิมาศ  วรรณฤทธิ์   กรับ 
  11.นางสาวธิดารัตน์  นพกร   นักร้อง 
  12.นางสาวอรวรรณ  ราชนิกร   นักร้อง 
  13.นางสาวธัญชนก  วงศ์ภักดี   นักร้อง 
  14.นายจิรเดช  เพ็งรัตน์    นักร้อง     
  15.นายเผดิมพงษ์  ทองอุ่น   นักร้อง   
  16.นายมนตรี  ศรีโชติ    นักร้อง   
 
ผู้อํานวยการแสดงและการบรรเลงขับร้อง  ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ควบคุมการแสดงและการบรรเลงขับร้อง  นายศิวพงศ์  ก้ังสกุล 
ประสานงาน     นางโชติกา  ปาณะศรี 
ฝึกซ้อมการแสดง  และแต่งตัวแต่งหน้า  นางสาวปรียา  ศุภกิจ       นางนิภารัตน์  ชัยทิพย์ 
      นางปัทมา  สกุลณี           นางพิมพ์ใจ  เมธีภัทรกุล 
      นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล    นางโสรฎา  บุญวงศ์ 
      นายยงยุทธ  ปานะศรี   ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ   
      ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์  นวลชื่น    

นายวีระพงษ์  หนูชัยแก้ว 
ว่าที่ตรีร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 

ฝึกซ้อมการบรรเลงและขับร้อง   นายจักรพล  จบสัญจร       นางพรพิมล  ราชกิจกําธร 
เจ้าหน้าที่เคร่ืองแต่งกาย    นายวีระพงษ์  หนูชัยแก้ว            (ซ้ํา)   
      ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง       (ซ้ํา) 
เจ้าหน้าที่เคร่ืองดนตรี    นายจักรพล  จบสัญจร               (ซ้ํา)  
ธุรการ-คุมนักเรียน    นายเบญจพล  จันทรมานะ 
การเงิน       นางดวงนภา  อุทัยรัตน์ 
การพิมพ์     นางณิชนุช  สุวรรณพรรค 
พนักงานขับรถ      นายกําพล  เภรีภาศ       นายธนเดช  เบ็ญชนะวงศ์      
กําหนดซ้อมย่อย    วันที่  10-11  สิงหาคม  2558  เวลา  15.30 น. 
กําหนดซ้อมใหญ่    วันที่  13  สิงหาคม  2558  เวลา  15.30 น. 
กําหนดแต่งตัว     วันที่  14  สิงหาคม  2558  เวลา  13.00 น.    
กําหนดรถออกจากวิทยาลัย   วันที่  14  สิงหาคม  2558  เวลา  16.00 น.    
กําหนดรถกลับถึงวิทยาลัย   วันที่  14  สิงหาคม  2558  เวลา  23.00 น. 
 
 



 
 
 
ผู้ปฏิบัติราชการ      ข้าราชการ   จํานวน          17   คน 
       ลูกจ้างประจํา   จํานวน          -     คน 
       ลูกจ้างชั่วคราว   จํานวน          4    คน 
       พนักงานราชการ  จํานวน    1   คน 
       นักเรียนชาย      จํานวน           46  คน 
       นักเรียนหญิง   จํานวน           43 คน 

      รวมทั้งสิ้น  จํานวน         111  คน 
 

สั่ง  ณ วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2558     
 
                   (นางพิกุล  อนันตนานนท์) 
           รองผู้อํานวยการ  รักษาราชการแทน 
                              ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


