
 

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 

เร่ือง ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1 

ประเภทโควต้า ปกีารศึกษา 2560 

*************************** 

ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนประเภท
โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28 
มีนาคม 2560 สมัครทางเว็บไซต์ http://cdans.bpi.ac.th จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
 

สาขา นาฏศิลป์ไทย (โขน) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กชายชัยวัฒน์ ซังขาว เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช 
2 เด็กชายณัฐวุฒิ โรยทองค า วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี 
3 เด็กชายธราเทพ การกรณ์ วัดสวนพล นครศรีธรรมราช 
4 เด็กชายนิติธร บูรณประคอง ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นครศรีธรรมราช 
5 เด็กชายปฐมพงศ์ ชูปาน วัดสุวรรณคีรี นครศรีธรรมราช 
6 เด็กชายพงศธร นพรัตน์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
7 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขุมทรัพย์ วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี 
8 เด็กชายอิทธิพล แพรกทอง วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี 
9 เด็กชายวุฒิพงศ์ ปานสีนุ่น บ้านคลองขุด นครศรีธรรมราช 

10 เด็กชายวีรภัทร จันทร์แฟง บ้านคลองจัง นครศรีธรรมราช 
 

สาขา นาฏศิลป์ไทย (ละคร) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่โล่ วัดท่าช้าง นครศรีธรรมราช 
2 เด็กหญิงญาณิษา ทองหนู บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช 
3 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ หนูเงิน บ้านห้วยเสียด กระบี่ 
4 เด็กหญิงพิจิตรา นภาพันธ์ วัดท่าช้าง นครศรีธรรมราช 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูเมือง วัดควนสูง นครศรีธรรมราช 
6 เด็กหญิงจรัสศรี แซ่ตั้ง เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 
7 เด็กหญิงจินตนา ศรีค าเงิน ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช 
8 เด็กหญิงจิรภัทร์ เนาวะโคอักษร เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 
9 เด็กหญิงฐิติวรดา รักเถาว์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

10 เด็กหญิงณัฐธิดา ชูปลื้ม ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช 
11 เด็กหญิงณัฐสุดา พูลกาญจน์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช 
12 เด็กหญิงทิพธัญญา ริยาพันธ์ เทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) สุราษฎร์ธานี 
13 เด็กหญิงนันทิพร แป้นคง เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช 
14 เด็กหญิงเบญญาภา มีแต้ม หัวไทร (เรือนประชาบาล) นครศรีธรรมราช 
15 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เกษาพร ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 
16 เด็กหญิงปิ่นมณี ยอดผกา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช 
17 เด็กหญิงพรพิมล แน่นอุดร บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี 
18 เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ สันขาว เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช 
19 เด็กหญิงพิชญานันท์ แสงสุวรรณ อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) ชุมพร 
20 เด็กหญิงวรรณภา ยอดเยี่ยม บ้านทุ่งสีเสียด ประจวบคีรีขันธ์ 
21 เด็กหญิงศศฺิชา เพชราภรณ์ วัดเขา (วันครุ 2501) นครศรีธรรมราช 
22 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไกรนรา วัดท่ายาง นครศรีธรรมราช 
23 เด็กหญิงสัณห์สิรี ครองหินลาด เทศบาลวัดเสาธงทอง นครศรีธรรมราช 
24 เด็กหญิงสุริษา ภู่ดอก เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช 
25 เด็กหญิงเสาวภา บัวสกัด บ้านกันละ นครศรีธรรมราช 
26 เด็กหญิงอุริสยา เอี่ยมศักดิ์ ตันติวัตร นครศรีธรรมราช 
27 เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์ทอง อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี 
28 เด็กหญิงธัญญาณ์ภัทร์ ชนกวรวัฒน์ ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต 
29 เด็กหญิงนุชรี แก้วศรี บ้านเกาะไทร กระบี่ 
30 เด็กหญิงเมตตา ผะลิกะ วัดเจดีย์หลวง นครศรีธรรมราช 
31 เด็กหญิงสุธาศินีย์ คุ่ยยกสุ่ย อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี 

 

สาขา ดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กหญิงกันตา ฤทธิ์สุวรรณ วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช 
2 เด็กชายจิรวัฒน์ ชูพยัคฆ์ บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 
3 เด็กชายพีรณัฐ เส็มหมัด ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
4 เด็กชายฐาปกรณ์ ประพัฒน์ หัวไทร(เรือน) ประชาบาล นครศรีธรรมราช* 
5 เด็กชายณัฐวุฒิ โปจุ้ย เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต* 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
6 เด็กชายปองพล ค าแหง เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช* 
7 เด็กชายอัครชา จิตติศักดิ์ วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช* 
8 เด็กชายบัญญพนต์ จีนศรีคง บ้านลอมคอม ขอนแก่น* 

 
• นักเรียนที่มีเครื่องหมาย * ได้สมัครในสาขาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จึงได้เปลี่ยนให้มาลงใน

สาขาดุริยางค์ไทย (ในวันสอบท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถมาเปลี่ยนสาขาที่ต้องการเรียนได้ในสาขาอ่ืน
ได้) 
 

สาขา ดุริยางค์ไทย (เครื่องสายไทย) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กชายกิตติวัฒน์ จิรวงศ์สกุล บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี 
2 เด็กหญิงเกษรา เลาหวิวัฒน์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
3 เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวนวล ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
4 เด็กหญิงณัฐพร บุษบา วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช 
5 เด็กหญิงณัฐวดี เส็นหละ บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี 
6 เด็กชายธนวัฒน์ ปักเข็ม ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
7 เด็กหญิงรวีพรรณ สืบสุวรรณ วัดดอนตรอ นครศรีธรรมราช 

 

สาขา ดุริยางค์ไทย (คีตศิลป์ไทย) 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 เด็กหญิงอนัตญา มูลโมกข์ ฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช 
2 เด็กหญิงพัณณิตา บุษราค า บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอให้นักเรียนที่มีรายช่ือตามประกาศฉบับนี้ มาเข้าสอบในวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและเวลา ดังนี้ 
 
วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ 
๑๑ มี.ค. ๖๐ ๐๘.๐๐ น. นักเรียนรายงานตัว อาคารวิทยบริการ 

จ่ายค่าสมัครสอบ  จ านวน  ๕๐ บาท  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ  

นร.แต่ละสาขาจะแยกไปสอบตามสถานที่ที่ก าหนด  
- สาขาโขน-ละคร ม.๑/ม.๔ อาคารวิทยบริการ 
- สาขาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์,เครื่องสาย,คีตศิลป์) อาคารดุริยางค์ไทย 

๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการสอบ/ด าเนินการมอบตัว นร.โควต้า อาคารวิทยบริการ 
 
*เอกสารที่ต้องน ามาในวันมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน (วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  เวลา 
๑๓.๐๐ น โดยนักเรียนจะต้องน าผู้ปกครองตัวจริงมาในวันสอบ เพื่อเตรียมตัวมอบตัวให้แล้วเสร็จ  
เอกสารที่ต้องเตรียมในการมอบตัว  ดังนี้ 
 ๑.  ใบรับรองแพทย์ 
 ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา ,มารดา, นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๓.  ใบ ปพ.1 หรือ ปพ. 7  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

4.  เงินค่าลงทะเบียน ๒,๕๑๐  บาท 
 5.  เงินค่าจองอุปกรณ์การเรียน  ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐  บาท 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(นายศิวพงศ์  กั้งสกุล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 

 


