คำสัง่ วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดกำรแสดงและกำรบรรเลง
***************************
ตำมที่ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนนครศรีธรรมรำช ได้ขอควำมอนุเครำะห์ให้วทิ ยำลัยฯ
จัดกำรแสดงและกำรบรรเลงเนื่องในงำนกิจกรรม “เปิ ดฟ้ ำเที่ยวนครแห่ งอำรยธรรมนครศรีธรรมรำช” ณ สวนศรีธรรมำ
โศกรำช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ในวันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ นัน้ เพื่อให้งำนเป็ นไปด้วยควำม
เรียบร้อยวิทยำลัยฯ จึงขอแต่งตัง้ ผูป้ ฏิบตั ริ ำชกำรดังต่อไปนี้
กำรแสดงชุดที่ ๑ จินตลีลำประกอบเพลง
ผูแ้ สดง
๑. นำยศักรินทร์ สุขเจริญ
๒. นำงสำวอำริตำ แซ่ซมิ
๓. นำยวทัญญู คุณำธรรม
๔. นำงสำวลินน์ลลิต ลักษณะ
๕. นำงสำวปทุมทิพย์ ละอองสม
๖. นำงสำวอรทัย ปิ่ นเมฆ
กำรแสดงชุดที่ ๒ ระบำลำยถมเมืองนคร
ผูแ้ สดง
๑. นำงสำวสุพตั รำ ซุ่มซิม่
๒. นำยอัมรินทร์ พรหมชำติ
๓. นำงสำวจิตรำ โสบันเทำ
๔. นำยติณณภพ ช่วยเมือง
๕. นำงสำวธรรมพร ชำโนจุติ
๖. นำยธวัชชัย จันทร์สวน
๗. นำงสำวธัญชนก ศรีใส
๘. นำยปิ ยโชค กิจแก้ว
๙. นำงสำวเพรำพนิต ภิรมย์
๑๐. นำยศักรินทร์ หอมหวน
๑๑. นำงสำวอริยำ สำกลวำรี
๑๒. นำยธนำกร ล่องลอย
กำรแสดงชุดที่ ๓ ระบำนำรีศรีนคร
ผูแ้ สดง
๑. นำงสำวลักษิตำ ทองสม
๒ นำงสำวณัชชำ พุ่มกะฐิน
๓. นำงสำวศิริขวัญ ทองขำ
๔. นำงสำวศิรประภำ เดชชัง
๕. นำงสำววันทนำ เกลือ่ นสิน
๖. นำงสำวอภิญชญำ จรัล
๗. นำงสำวณัฐกำนต์ สุขขำมำศ
๘. นำงสำวภำรดี สำมพลกรัง
๙. นำงสำววริศรำ หงษำ
๑๐. นำงสำวพิมพิศำ กลิน่ ศักโก

ผูบ้ รรเลง

๑. นำยนพดล พินิจ
๒. นำยพัชรพฤกษ์ พิบูลย์
๓. นำยนิภทั ร มิง่ ขวัญ
๔. นำยปิ ยะพงษ์ ไชยรัตน์
๕. นำงสำวนฤมล สุภคั ศิริประสำน
๖. นำยนรำยุทธ พิริยะศิลป์
๗. นำยสิรดนัย ขำวเรือง
๘. นำงสำวญำณิกำ แซ่ล้มิ
๙. นำงสำวอำรียำ ยอดเกลี้ยง
๑๐. นำงสำวอำรุณี สังข์จนั ทร์
๑๑. นำยกวีวชั ร แซ่เตื้อง

ผูอ้ ำนวยกำรแสดงกำรบรรเลงและขับร้อง
ผูค้ วบคุมกำรแสดงกำรบรรเลงและขับร้อง
ประสำนงำนกำรแสดง
ฝึ กซ้อมกำรแสดงและแต่งตัวแต่งหน้ำ
ฝึ กซ้อมกำรบรรเลงและขับร้อง
เจ้ำหน้ำทีเ่ ครื่องแต่งกำย
เจ้ำหน้ำทีเ่ ครื่องดนตรี
ธุรกำร - คุมนักเรียน
เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน
เจ้ำหน้ำทีก่ ำรพิมพ์
พนักงำนขับรถ
กำหนดซ้อมย่อย
กำหนดซ้อมใหญ่
กำหนดแต่งตัว
กำหนดรถออกจำกวิทยำลัยฯ
กำหนดรถกลับถึงวิทยำลัยฯ
ผูป้ ฏิบตั ริ ำชกำร

ปี่ ใต้
ทับ
กลองตุก๊
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องคู่
โหม่ง ๓ ใบ
ฉิ่ง
ซอด้วง
ซออู ้
แฉ
ระฆังรำว

ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
นำยนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นำงสำวนฏกร พรทองวรรณ
นำงพรปวีณ์ ขุทท์ ะกะพันธ์ , นำงสำวสิริกำนต์ ทองสงฆ์
นำยเฉลิมพล จันทร์โชติ
นำยธนำวุฒิ ชุมทอง
นำงสำวศิริกำนต์ ทองสงฆ์ (ซำ้ )
นำยธนำวุฒิ ชุมทอง
(ซำ้ )
ว่ำทีร่ อ้ ยตรีสรบัญชำ หมืน่ แสวง
นำงดวงนภำ อุทยั รัตน์
นำงโชคดี แจ่มวิมล
นำยสิทธิชยั เชำว์ประสิทธิ์
วันที่ ๑ - ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๕.๓๐ น.
วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๒๐.๓๐ น.
ข้ำรำชกำร
จำนวน ๙ คน

ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
พนักงำนรำชกำร
นักเรียนชำย
นักเรียนหญิง
รวมทัง้ สิ้น

จำนวน ๑ คน
จำนวน ๑ คน
จำนวน - คน
จำนวน ๑๕ คน
จำนวน ๒๔ คน
จำนวน ๕๐ คน

สัง่ ณ วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยศิวพงศ์ กัง้ สกุล)
ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช

