
 
คำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ท่ี          /   ๒๕๖๓ 
เร่ือง       การจัดการแสดงและการบรรเลง 
.........................................................................  

ตามที่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบล
ท่าเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น  เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 

 

รำถวายพระพร 
ผู้แสดง ๑. นางสาวมนัสวี  เครือสุวรรณ   ๖. นางสาวจันทมาศ  โต๊ะสัน 
 ๒. นางสาวนนทลี  ชิตมาลย์ ๗. นางสาวสุภาณี  อุปลา 
 ๓. นางสาวชัยเนตร  บุญกิจ ๘. นางสาวปภาวดี  ประดิษฐศรมาก 
 ๔. นางสาวธิชานันท์  ราชณรงค์ ๙. นางสาวอณัศยา  หนูนิล 
 ๕. นางสาวบุษกร  มานะจิตต์ ๑๐. นางสาวศรวณีย์  สุวรรณมณี 

 
วงปี่พาทย์ 

ประกอบการรำถวายพระพรและวงมหาดุริยางค์ 
ขลุ่ยเพียงออ 

๑. นายจักรพล  จบสัญจร ๔. นายพัชรพล  วงศ์เรือง 
๒. นายอมรเทพ  เอียดชะตา ๕. นายสิทธิศักดิ์  ชัยวุฒิ 
๓. นายนภดล  พนิิจ ๖. นายติณภพ  ณพการ 

ผู้ควบคุม 
๑. นายจักรพล  จบสัญจร (ซ้ำ) 
๒. นายอมรเทพ  เอียดชะตา (ซ้ำ) 

 
ระนาดเอก 

๑. นายกวีวัชร  แซ่เต้ือง ๔. นายปภณ  รอดภัย 
๒. นายนนทภัทร  ไชยคินี ๕. นายสิรดนัย  ขาวเรือง 
๓. นางสาวจุฑาภรณ์  สันมา่แอ ๖. นายสิรภพ  พรหมเทพ 

ผู้ควบคุม 
๑. นายบรรเทา  รอดภัย 
๒. นายกณพ  กิ้มเฉ้ียง 

 



ระนาดทุ้ม 
๑. นายศิวฤทธิ์  พันธรังสี ๕. นายนรยุทธ  พิริยะศิลป์ 
๒. นายอัษฎากรณ์  คำนวนจิตต์ ๖. นายภัทรธร  นาบอน 
๓. นางสาวอารุณี  สังขืจันทร์ ๗. นายหาญณรงค์  พรหมบุตร 
๔. นายภัทรพล  กาธรรมณี   

ผู้ควบคุม 
๑. นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 
๒. นายอรุษ  อักษรนำ 

ฆ้องวงใหญ่ 
๑. นางสาวเนตรชนก  แดงอิ่ม ๗. นายพัฒกิจ  พัฒฉิม 
๒. นายชญานนท์  ล่องห้วย ๘. นายสุขอนันท์  เวชกุล 
๓. เด็กหญิงเกวลิน  กอผจญ ๙. นางสาววันอาสาห์  สังข์ทอง 
๔. นายทะนงศักดิ์  ผุดผาด ๑๐. นายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธื 
๕. นางสาวนิลาวรรณ  จันทร์ทองแท้ ๑๑. นางสาวชมพูนุช  จันทร์นิ่ม 
๖.. เด็กหญิงบุญยนุช  กะลาศรี   ๑๒. นางสาวพรพิพัฒน์  ฉิมเทียม 

ผู้ควบคุม 
๑. นางวรพรรณ  ด่านสกุล 
๒. นายอานนท์  ไกรแก้ว 

ฆ้องวงเล็ก 
๑. นายจิรวัฒน์  ชูพยัคฆ์ ๕. นางสาวบุญธิดา  ทองเรือง 
๒. นางสาวศุภกาญจน์  บุญเรือง ๖. นางสาวนฤมล  สุภัคสิริประสาน 
๓. นายโสตถ์  ฉิมหาด ๗. นายปิยพงศ์  ไชยรัตน์ 
๔. นายโรจนะ  แซ่เต้ือง   

ผู้ควบคุม 
๑. นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว 

ซอด้วง 
๑. นางสาววันวิสาห์  บุญย่อง ๕. นางสาวขนิษฐา  แซ่ตึ๋ง 
๒. นางสาวมณิชญา  ชูดำ ๖. นางสาวทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์ 
๓. นางสาวสาวิตรี  รูปสวย ๗. นางสาวนภัสสร  รักสวัสด์ิ 
๔. นางสาวญานิกา  แซ่ล่ิม ๘. นายธีรศักดิ์  บุญแทน 

ผู้ควบคุม 
๑. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรโณ 
๒. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน 

 
 
 
 
 



ซออู้ 
๑. นางสาวปภาวรินทร์  สุภาภรณ์ง ๕. นางสาวอารียา  ยอดเกลี้ยง 
๒. นางสาวอนุธิดา  ยางแก้ว ๖. นางสาวประภาภรณ์  มะลิแก้ว 
๓. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีสวัสด์ิ ๗. นางสาวสุทัตตา  ฉาโยทัย 
๔. นางสาวสิริณัฐกร  ภูม ี ๘. นางสาวศศิพิมล  สุขแดง 

ผู้ควบคุม 
๑. นางสาวนันทิกาญจน์  แสงคำ 

จะเข ้
๑. นายกิตติวัฒน์  จิรวงศ์สกุล ๖. นางสาววีนัสรา  เพ็งสุวรรณ 
๒. นายวิษณุ  ปานโบ ๗. นายชัยกร  ประกอบกิจ 
๓. นางสาวนภัสกร  อิสรบูรณฤทธิ์ ๘. นายปรมัตถ์  ศุภศรี 
๔. นางสาวภัทราพร  สว่างเพชร ๙. นางสาวเปมิกา  เข็มนาค 
๕. นาสาวสุรีรัตน์  ส่งศรี   

ผู้ควบคุม 
๑. นางสุจิตรา  มินา 
๒. ว่าท่ีร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง 
๓. นางสาวรัชดา  ขัติสะ 
๔. นางสาวกรกนก  สมทรง 

ขับร้อง 
๑. นางสาวทิพย์ตะวัน  สุวรรณทิพย ์ ๖. นางสาวอิงครัตน์  นราพงศ์ 
๒. นางสาวสรวงสุดา  เดชะ ๗. นายเตชธรรม  สุทธิปัญญา 
๓. นางสาวอาทิตยา  บุญมี ๘. นางสาวอรยา  เกศรินทร์ 
๔. นางสาวอุริสยา  เอี่ยมศักด์ิ ๙. นายปฏิภาณ  แสนบุตร 
๕. นางสาวณัฐริกา  เล็กสุด ๑๐. นายอัครเดช  เสนาภักดี 

ผู้ควบคุม 
๑. นางสาวธัญญลักษณ์  รักษ์สังข์ 
๒. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแก้ว 
๓. นายมนตรี  จริงเสถียร 

 
เคร่ืองหนัง 

๑. นายนิภัทร มิ่งขวัญ ๓. นายภานุพงศ์  ด่านอนนัต์ 

๒. นายพชัรพฤกษ์  พิบูลย ์ ๕. นายกษิเดช  โสภิกุล 
ผู้ควบคุม 

๑. นายณัฐเศรษฐ  ดำเนินผล 
๒. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง 

 
 

 
 
 
 



ผู้อำนวยการแสดงและการบรรเลงขับร้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
๘วบคุมการแสดงและการบรรเลงขับร้อง นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล  
ประสานงาน นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว (ซ้ำ) 

ฝึกซ้อมการแสดง  และแต่งตัวแต่งหน้า นางสาวนฎกร  พรทองวรรณ , นางสาวอัณณ์อากร  แสงแก้ว 
 นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์ 
ช่วยแต่งตัวแต่งหน้า นางโสรฎา  บุญวงศ์ , นางสาวลภัสลดา  โพธิ์แส 
 นางโชติกา  ปาณะศรี , นางสาววรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา 
 นางคณรัตน์  บัวทอง , นางอมลณัฐ  อักษรนำ 
 นางสาวปานเกศ  แท่งทอง , นายอดิศร  มหาสัทธา 
ฝึกซ้อมการบรรเลงและขับร้อง นางวรพรรณ  ด่านสกุล  (ซ้ำ) 
 นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน  (ซ้ำ) 
 นางสาวรัชดา  ขัตติสะ 
เจ้าหน้าท่ีเครื่องแต่งกาย                                  ว่าท่ีร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 
เจ้าหน้าท่ีเครื่องดนตรี นางวรพรรณ  ด่านสกุล  (ซ้ำ) 
 นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน  (ซ้ำ) 
ธุรการ-คุมนักเรียน ว่าท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น. 
การเงิน /พัสดุ นางดวงนภา  อุทัยรัตน ์
การพิมพ ์ นางวรพรรณ  ด่านสกุล  
พนักงานขับรถ - 

 

กำหนดซ้อมย่อย วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
กำหนดซ้อมใหญ่  วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
กำหนดแต่งตัว   วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. 
กำหนดรถออกจากวิทยาลัยฯ       - - 
กำหนดรถกลับถึงวิทยาลัย           - - 

 

ผู้ปฏิบัติราชการ  
ข้าราชการ จำนวน ๓๐ คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน 
พนักงานราชการ จำนวน ๑                                                                    คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน ๖ คน 
นักเรียนชาย จำนวน ๓๖ คน 
นักเรียนหญงิ จำนวน ๔๙ คน 
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๒ คน 

 
                     ส่ัง   ณ  วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(นายศิวพงศ์  กั้งสกุล) 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 
 
 


