
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนรอบปกติ ระดับปวช.ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนรอบ

ปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปวช.ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้การ

รับสมัครนักเรียนรอบปกติ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่ 1 ดังนี้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ข.1 นายณัฐพงศ์  จุติมุสิก โขน เกตุชาติศึกษา นครศรีฯ 
ล.2 นางสาวสุภัสสรา  ชนะกาญจน์ ละคร พระมหาธาตุมูลนิธิ นครศรีฯ 
ล.3 นางสาวสุนิษา  นิยมผล ละคร พระมหาธาตุมูลนิธิ นครศรีฯ 
ข.4 นายกฤษฎา  จ ารัสฉาย โขน พระมหาธาตุมูลนิธิ นครศรีฯ 
ดส.5 นางสาวปพิชญา  ไชยรักษ์ ดนตรีสากล มัธยมพณิชยการทุง่สง นครศรีฯ 
ดส.6 นางสาวพัชราวดี  ช่วยศรี ดนตรีสากล สภาราชินีตรัง ตรัง 
ล.7 นางสาวศรวณีย์  สุวรรณมณี ละคร ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
ล.8 นางสาวศุภัชชา  ปานเนียม ละคร เฉลิมพระเกียรติฯนครศรีฯ นครศรีฯ 
ล.9 นางสาวอนุชนา  ปานเนียม ละคร เฉลิมพระเกียรติฯนครศรีฯ นครศรีฯ 
ล.10 นางสาวสิตาภา  ปานเนียม ละคร กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีฯ 
ดส.11 นางสาวปัทมพร  กลิ่นจ าปา ดนตรีสากล น้ ารอบวิทยา นครศรีฯ 
ล.12 นางสาวอภิญญา  เมืองแก้วกุล ละคร หาดส าราญวิทยาคม ตรัง 
ป.13 นายกรกฤต  สุวรรณา ปี่พาทย์ โยธินบ ารุง นครศรีฯ 

 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
สอบและรับรายงานตัวนักเรียนรอบปกติ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับ ปวช.1 

วันที่  31 มีนาคม  2562 
ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

********* 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับค าชี้แจงในการสอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 
อาคารวิทยบริการ 

09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 
 สอบอ่าน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปี่พาทย์ , เครื่องสายไทย ,

คีตศิลป์ไทย และ ดนตรีสากล 
(ห้องปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 สั่งจองอุปกรณ์การเรียน  

 
*เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ในวันที่ 31 มีนาคม 
2562 เวลา 13.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 1.  ใบรับรองแพทย์ 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , บิดา , นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 3.  ใบ ปพ.7  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตัวจริง) 
 4.  เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  2,950  บาท 
 5.  เงินค่าจองอุปกรณ์ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อ่ืนๆ) ประมาณ 3,๐๐๐- 4,๐๐๐  บาท  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนรอบปกติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2562 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนรอบ

ปกติเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2562 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครนักเรียนรอบปกติ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ในระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ล.1 เด็กหญิงอันดามัน  ยินเสียง ละคร เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
ล.2 เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศรีนันทพันธ์ ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล.3 เด็กหญิงปนัดดา  บุญถนอม ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล.4 เด็กหญิงศรุตา  ไข่นุ่น ละคร บ้านชายคลอง นครศรีฯ 
ล.5 เด็กหญิงภัทรพรรณ  ศรชัย ละคร รัตนศึกษา นครศรีฯ 
ค.6 เด็กหญิงเอกอนงค์  รัญจวนจิต คีตศิลป์ไทย สตรีจรัสพิชากร นครศรีฯ 
ล.7 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรหมมาศ ละคร ศรีนครมูลนิธิ สงขลา 
ล.8 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เมธินาพทักษ์ ละคร สตรีจรัสพิชากร นครศรีฯ 
ส.9 เด็กหญิงกรกนก  จินดามณี เครื่องสายไทย อนุบาลนครศรีฯ นครศรีฯ 
ล.10 เด็กหญิงกชวี  ศรีคามา ละคร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล.11 เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วพิพัฒน์ ละคร บ้านทวดทอง นครศรีฯ 
ป.12 เด็กชายธรดล  อินนุพัฒน์ ปี่พาทย์ วัดปทุมทายการาม นครศรีฯ 
ล.13 เด็กหญิงรวิศรา  บุญดี ละคร วัดท่ายาง นครศรีฯ 
ล.14 เด็กหญิงวัลยพัชร  คีรีเพ็ชร์ ละคร วัดท่ายาง นครศรีฯ 
ส.15 เด็กหญิงม่ิงกมล  คงวัดใหม่ เครื่องสายไทย เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีฯ 
ล.16 เด็กหญิงชฎาทิพย์  รักด า ละคร ศิริราษฎร์วิทยา พังงา 
ล.17 เด็กหญิงสิรามล  จรุงเดช ละคร   
ล.18 เด็กหญิงภาชินี  จรุงเดช ละคร   
ส.19 เด็กชายวันทวัฒน์  บุนนาค เครื่องสายไทย เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีฯ 
ล.20 เด็กหญิงกวิสรา  ยอดมณี ละคร นานาชาติเทศบาลนครศร ี นครศรีฯ 

 



ที ่ ชื่อ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
ป.21 เด็กหญิงขนกวรรณ  หนูมี ปี่พาทย์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
ล.22 เด็กหญิงศิริภา  มีแก้ว ละคร ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 
ล.23 เด็กหญิงต้นข้าว  ปานช่วย ละคร ไตรภูมิวิทยา นครศรีฯ 

 

 
ก าหนดการ 

สอบและรับรายงานตัวนักเรียนรอบปกติ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับ ปวช.1 
วันที่  31 มีนาคม  2562 

ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
********* 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับค าชี้แจงในการสอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ 
อาคารวิทยบริการ 

09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 
 สอบอ่าน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปี่พาทย์ , เครื่องสายไทย ,

คีตศิลป์ไทย และ ดนตรีสากล 
(ห้องปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 สั่งจองอุปกรณ์การเรียน  

 
*เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ในวันที่ 31 มีนาคม 
2562 เวลา 13.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 1.  ใบรับรองแพทย์ 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , บิดา , นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 3.  ใบ ปพ.7  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตัวจริง) 
 4.  เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า  2,95๐  บาท 
 5.  เงินค่าจองอุปกรณ์ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อ่ืนๆ) ประมาณ 3,๐๐๐- 4,๐๐๐  บาท  
 
 

 



 
 
 


