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            Nakhon Si Thammarat Collage of Dramatic Art  

ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1  ประจ ำเดือน มกรำคม 2559 

จดหมายข่าว 

ปรัชญาพระราชทาน 

“ สาธุโข  สิปปก  นาม  อปี   ยาทิสกีทิส “ 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร 

   มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์                           
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และพพิิธภัณฑ์พืน้ถ่ินล้านนา เพื่อเทดิพระเกียรติและน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 60 พรรษา  

วิทยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

กระทรวงวฒันธรรม 

130 ม.11 ต.ท่าเรือ  

อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์0-7544-6154 

โทรสาร 0-75446-156 

E-Mail : 
cdanst@gmail.com  

สารจากผู้อ านวยการ 

นับเป็นความน่ายินดีอย่างย่ิง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช ได้จัดท าวารสาร CDANST Newsletter 
ขึ้นเพ่ือเป็นการสื่อสาร และเผยแพร่กิจกรรมภายในสถานศึกษา แก่ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ครู/บคุลากรทางการ
ศึกษา และผู้มีอุปการคุณ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของวทิยาลัย วารสาร CDANST Newsletter จึงนับเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งส าหรบับุคลากรทุกภาคสว่น ได้ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันชื่นชม และร่วมกันภาคภูมิใจถึงผลสัมฤทธิ์ ของทุก
กิจกรรมร่วมกัน 

 ภาพความส าเร็จของวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชจึงเป็นภาพสะท้อนของความส าเร็จจากนักเรียน / 
นักศึกษา กลุ่มสาระวิชา ภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ทมีบริหาร ในทุกกิจกรรม 

 ขอขอบคุณทีมงานบรรณาธิการ ทีไ่ด้ระดมความคิด จนน าไปสู้การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่าง
ย่ิง ในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทีมงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชอีกครั้ง จากใจ 

 

 

        (ดร. วาสนา บุญญาพิทักษ์) 
          ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
             วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ปณิธาน                                                                                                                  
มุ่งส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค ์ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ     

วัฒนธรรมองค์กร                                                                                           
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนองคก์รสู่ความส าเร็จ            

อัตลักษณ์นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                                       
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม                                                                                 

อัตลักษณ์นักศึกษาสถาบันพัฒนศิลป์                                                                
มืออาชีพงานศิลป์           

เอกลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                                                  
เลิศศิลป์ถิ่นใต้                                                                                           

เอกลักษณ์สถาบัน                                                                                                   
เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 



เปิดเล่มทกัทาย 
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ปฏิทินกิจกรรม 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของวิทยาลัย 

2. เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาลัยฯ ผู้ปกครองและชุมชน 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารักการอ่านและภาคภูมิใจในสถาบัน 

  

 วารสาร CDANST Newsletter ฉบับแรกของปีพุทธศักราช 2559 นับว่าเป็น
ฉบับปฐมฤกษ์ ท่ีได้ออกสู่สายตาทุกท่าน พร้อมกับงานกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ ตลอดเดือนมกราคม  

 ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากภาพท่ีปรากฏส่วนหลัก ล้วนแล้วแต่เกิดจากพลัง
ความรัก ความสามัคคี พลังใจท่ีเข้มแข็ง ของทุกคน วารสาร CDANST Newsletter 
ขอเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความดีงามและความส าเร็จออกสู่สาธารณชน 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน ทุกฝ่าย ท่ีให้การสนับสนุนข้อมูลและ
รูปภาพกิจกรรม และขอเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ คณะ
ผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าติชมเพื่อปรับปรุง วารสาร  CDANST Newsletter ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

            บรรณาธิการ 

 พัฒนศิลป์เกมส์ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา         

จ.นครปฐม 

 การบรรเลงมหาดุริยางค์และการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเนื่องในงานเฉลมิพระเกียรติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ประจ าปี 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม 

 งานสถาปนากองทัพภาคที่ 4  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองทัพภาคที่ 4 

 เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559ณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

 วิ่งรวมใจเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเทิดไท้องค์ราชันย์ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

 วันวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงละครองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 แห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามหน้าเมือง

นครศรีธรรมราช 



นาฏศิลป์ไทยเที่ยงวันสัญจร  วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ 

รากเราสัญจร วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ 

ทัศนศึกษา เพลงเรือแหลมโพธ์ิ                                                                                                     
วันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ จังหวัดสงขลา 

พิธีปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “นครศรีธรรมราชเกมส์ คร้ังท่ี 37”   
วันที่ 31 มกราคม 2559  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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งานเทศกาลเที่ยวเมอืงไทย ปี 2559 คร้ังที่ 36  
ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2559  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  

งานอนุรักษ์ชาติ อนุรักษ์ไทย  
วันที่ 15 มกราคม 2559  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  

พิธีเปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “นครศรีธรรมราชเกมส์ คร้ังที่ 37”           
วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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