
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนรอบ
ท่ี ๑  (ทางระบบเว็บไซด์) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้ังแต่
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ น้ัน บัดน้ีการรับสมัครนักเรียนรอบท่ี ๑  ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนโควตาที่มีสิทธ์ิสอบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ดังน้ี 

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา โรงเรียน จังหวัด 
๑ นางสาวธิดารัตน์  คงทอง ละคร โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 
๒ นายณัฐพล  ทองดี โขน โรงเรีนนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 
๓ นายอนุศร  ขวัญอ่อน ป่ีพาทย์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 
๔ นางสาวนฤทัย  มานะเมธากิจ นาฏศิลป์สากล โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
๕ นายจารุกิตติ์  มณีดุลย์ โขน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา 
๖ นางสาวพลอยไพลิน  ทองเพ็ชร นาฏศิลป์สากล  โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สงขลา 
๗ นางสาวสุรางคณา  ไกรถาวร ละคร โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช 
๘ นายธราดล  สมวงศ์ โขน โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 
๙ นายธนกฤต  วัฒนา ป่ีพาทย์ โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี 
๑๐ นางสาวธนภรณ์  จํานงจิตร์ นาฏศิลป์สากล  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร 
๑๑ นางสาวพลอยไพลิน  ไทยราช  คีตศิลป์ไทย  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 
๑๒ นางสาวศรวณีย์  สุวรรณมณี ละคร โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
๑๓ นายธราพงษ์  คงแก้ว ดนตรีสากล โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 
๑๔ นายวัชรา  กึ่งวงษ์ ป่ีพาทย์ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา 
๑๕ เด็กหญิงพัชราวดี  ช่วยศรี ดนตรีสากล โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 
๑๖ นางสาวจารุวรรณ  ทองดอนอ่ํา ละคร โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สุราษฎร์ธานี 
๑๗ นางสาวสุชานันท์  จันทร์สว่าง ละคร โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สุราษฎร์ธานี 
๑๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขอ่อน ละคร โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สุราษฎร์ธานี 
๑๙ นายภีรภัทร  คําครี ดนตรีสากล โรงเรียนเจริญวิทย์ นครศรีธรรมราช 
๒๐ นางสาวธัญวรัตม์  ศรีสวัสด์ิ เคร่ืองสายไทย โรงเรียนบ้านคาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 
๒๑ นางสาวณ ญาตา  ธนะจันทร์ ดนตรีสากล โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี 
๒๒ นายศิริศักดิ์  ศรพิชัย ดนตรีสากล โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 
๒๓ นางสาวอารยา  แก้วเล่ือน ละคร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 
๒๔ นางสาวปาลิตา  หนูสุวรรณ ละคร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 
๒๕ นายกฤษฎา  จํารัสฉาย โขน โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีธรรมราช 
๒๖ นางสาวสุภัสสรา  ชนะกาญจน์ ละคร โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีธรรมราช 
๒๗ นางสาววิภาวี  ณ นคร ละคร เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ พังงา 
๒๘ นายจิตริน  ชูทอง โขน ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช 



 

 

*  สาขาในเครื่องหมาย* (สีแดง) ทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ไม่ได้เปิดสอน ขอให้นักเรียนมา
แจ้งสาขาใหม่ (ลงทะเบียน) ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
 
 
*เอกสารท่ีต้องนํามาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ในวันท่ี ๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ( ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 ๑.  ใบรับรองแพทย์ 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , บิดา , มารดา) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนาให้เรียบร้อย 
 ๓.  ใบ ปพ.๗  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ตัวจริง) 
 ๔.  เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ๒,๙๕๐  บาท 
 ๕.  เงินค่าจองอุปกรณ์ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อ่ืนๆ) ประมาณ ๓,๐๐๐- ๔,๐๐๐  บาท  
 
 

กําหนดการ 
สอบและรับรายงานตัวนักเรียนรอบท่ี ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี ๑ 

วันท่ี  ๙   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

********* 
 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
๐๘.๐๐ น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
๐๙.๐๐ น. นักเรียนรับคําช้ีแจงในการสอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 
อาคารวิทยบริการ 

๐๙.๓๐ น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 
 สอบอ่าน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาป่ีพาทย์ , เครื่องสายไทย ,

คีตศิลป์ไทย และ ดนตรีสากล 
(ห้องปฏิบัติดนตรี) 

๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 สั่งจองอุปกรณ์การเรียน  

 
 
 

 

 


