ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560
***************************
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนประเภท
โควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 28
มีน าคม 2560 สมัครทางเว็บ ไซต์ http://cdans.bpi.ac.th จึงขอประกาศรายชื่อ นั กเรี ยนที่ มีสิ ทธิ์ส อบในระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
สาขา นาฏศิลป์ไทย (โขน)
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นายณัฐพล วันเครือ
นายธีรวุฒิ หนูด้วง
นายศักรินทร์ หอมหวล
นายอนุรักษ์ ปานนก

โรงเรียน
เวียงสระ
ดรุณศึกษา
เวียงสระ
นิคมสร้างตนเอง

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
บ้านควนขนุน
เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)
พุนพินพิทยาคม
กัลยาณีศรีธรรมราช
คณะราษฎรบารุง
บ้านเกาะวิทยา
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

สาขา นาฏศิลป์ไทย (ละคร)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัลย์สุดา รัตนพันธ์
นางสาวจิดารัตน์ หนูคงใหม่
นางสาวชลธิชา ทาพรม
นางสาวณัฐกานต์ ทองเนตร
นางสาวณัฐธภัทร ผิวแก้ว
นางสาวทวีพร ชุมทอง
นางสาวธมลวรรณ ลักษณะอัฐ
นางสาวธันยพร วงศ์สวัสดิ์
นางสาวธันยพร หนูเมือง

ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ - สกุล
นางสาวนริสา ยี่สุ้น
นางสาวนฤมล โททอง
เด็กหญิงบัวชมภู เปรมประสงค์
นางสาวปรียาภัทร เณรจิตร์
เด็กหญิงปัทมาสน์ ศิรมิ นูญ
นางสาวปาราตี เพิงรัตน์
นางสาวพนิดา แก้วเลื่อน
นางสาววรัญญา บุญล้อม
นางสาววันวิสา ศรีระพันธ์
นางสาวสุพัชรี ชอบธรรม
นางสาวสุวนันท์ ถีระแก้ว
นางสาวอริศรา สุขสวัสดิ์
นางสาวอาภัสรา รอดรัตน์
เด็กหญิงธิชานันท์ อุทัยเศรษฐวัฒน์
นางสาวปลายฟ้า อ่วมอ้อ
นางสาวอรอุมา แสงประจง

โรงเรียน
มัธยมบ้านทาเนียบ
ปลายพระยาวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
นิคมสร้างตนเอง
เหนือคลองประชาบารุง
กัลยาณีศรีธรรมราช
สิชลประชาสรรค์
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
สิชลประชาสรรค์
นิคมสร้างตนเอง
ศรียาภัย
พุนพินพิทยาคม
ตันติวัตร
สตรีภูเก็ต
พนมเบญจา

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
กระบี่

โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
บ้านพรุแชง
บ้านพรุแชง
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
วัดเพ็งประดิษฐาราม
บ้านพรุแชง
บ้านพรุแชง
สวนศรีวิทยา

จังหวัด
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

โรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
บ้านตาขุนวิทยา
สวนศรีศรีวิทยา
บ้านบางรูป

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

สาขา ดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นายปรเมศร์ มรกต
นางสาวพรพิมล ปรีชา
นางสาวพัชราพร ปรีชา
นายฟากฟ้า ณ นุวงศ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา ฉอา
นายโรจนะ แซ่เตื้อง
นายศิรส พุทธพืช
นายโสตถิ์ ฉิมหาด

สาขา ดุริยางค์ไทย (เครื่องสายไทย)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล
นายจักรพันธ์ ไม้แก้ว
นายณัฐวัตร บัวทอง
นายณัฐวุฒิ ถาวร
นายพัชรพล วงค์เรือง
นางสาวพิยดา บารุงศรี

สาขา ดุริยางค์ไทย (คีตศิลป์ไทย)
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นางสาวทิวาพร อินทเรือง
นางสาวธันยชนก เนียมจันทร์
นางสาวปิยดา นุ่นหยู
นางสาวอารีญา แวงป้อง

โรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สรรพยาวิทยา
หัวไทรบารุงราษฎร์
เวียงสระ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชัยนาท
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน
ประสาธน์ราษฎร์บารุง
ธนรัต์อุ
น์ ปถัมภ์
เทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)
บ้านบางรูป

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
สุราษฎร์ธานี

สาขา ดุริยางค์ไทย (ดนตรีสากล)
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นายพลวัฒน์ เสนา
เด็กชายราเชนทร์ รอดไทย
เด็กชายอธิชัย ลิ่มบุตร
นางสาวอารี นันทบุตร

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ มาเข้าสอบในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและเวลา ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
๑๑/๐๓/๖๐

เวลา
๐๘.๐๐ น.

กิจกรรม

นักเรียนรายงานตัว
จ่ายค่าสมัครสอบ จานวน ๕๐ บาท
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ
น.
นร.แต่ละสาขาจะแยกไปสอบตามสถานที่ที่กาหนด
- สาขาโขน-ละคร ม.๑/ม.๔
- สาขาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์,เครื่องสาย,คีตศิลป์)
- สาขาดนตรีสากล
๑๓.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบ/ดาเนินการมอบตัวนร.โควต้า

สถานที่
อาคารวิทยบริการ

อาคารวิทยบริการ
อาคารดุริยางค์ไทย
อาคารวิทยบริการชั้น ๕
อาคารวิทยบริการ

*เอกสารที่ต้องนามาในวันมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน (วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา
๑๓.๐๐ น โดยนักเรียนจะต้องนำผู้ปกครองตัวจริงมำในวันสอบ เพื่อเตรียมตัวมอบตัวให้แล้วเสร็จ
เอกสารที่ต้องเตรียมในการมอบตัว ดังนี้
๑. ใบรับรองแพทย์
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน (บิดา ,มารดา,นักเรียน) ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ใบ ปพ.๑ หรือ ปพ.7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. เงินค่าลงทะเบียน ๒,๕๑๐ บาท
๖. เงินค่าจองอุปกรณ์การเรียน ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

