
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง ประกาศรายช่ือนักเรียนโควตา ระดับปวช.ปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

************** 
 ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการรับสมัครนักเรียน

โควตาเขาศึกษาตอในระดับปวช.ปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๑

มกราคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้การรับสมัครนักเรียนโควตา ไดเสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนโควตา 

ในรดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๑ นางสาวศิรินทิพย  ปานชวย ละคร พะโตะวิทยา ชุมพร 
๒ นายพัฒกิจ  พัฒฉิม ปพาทย บานปลายศอก สุราษฎรธานี 
๓ นางสาวผกามาศ  กายะพันธ ละคร วัดหวยกรวด สุราษฎรธานี 
๔ นางสาวอนาวิลา  ฤทธิรงค ละคร บานทาแพราษฎรพัฒนา ชุมพร 
๕ นางสาวพุทธรักษา  อุปลา ละคร เทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา 
๖ นางสาวทิพวรรณ  สําเภาทอง ละคร เทศบาล๑(เอ็งเสียงสามัคคี) สงขลา 
๗ นางสาวณัฐกานต  เกษตราชีวะ ละคร เคียนซาพิทยาคม สุราษฎรธานี 
๘ นายเสกสรร  คงดี โขน มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎรธานี 
๙ นายธนกร  เสวกจันทร ปพาทย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี 
๑๐ นางสาวปยะธิดา  เรืองเกษม คีตศิลปไทย บานไสใหญ นครศรีฯ 
๑๑ นายเอกนันท  ดีทองออน โขน โมคลานประชาสรรค นครศรีฯ 
๑๒ นายพันธกานต  คงแกว ดนตรีสากล ถลางพระนางสราง ภูเก็ต 
๑๓ นางสาววรรณวลัย  เจตนาการย ละคร ถลางพระนางสราง ภูเก็ต 
๑๔ นางสาวอรนันท  คิริชี ละคร ถลางพระนางสราง ภูเก็ต 
๑๕ นายเอกธาดา  กินกลํ่า โขน วัดสมหวัง สุราษฎรธานี 
๑๖ นางสาวสุนิศา  พิมทอง ละคร วัดสมหวัง สุราษฎรธานี 
๑๗ นางสาวดาวใจ  ชูศรีจันทร ละคร วัดสมหวัง สุราษฎรธานี 
๑๘ นางสาวกณภัทร  มุสิกะอินทร ละคร เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
๑๙ นางสาวกีรติกาญจน  สุขรินทร ดนตรีสากล เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
๒๐ นายจิรพัชร  เพ็ชรพันธุ โขน ทาศาลประสิทธิ์ นครศรีฯ 
๒๑ นายพงศกร  ชวยเอื้อ โขน ทาศาลประสิทธิ์ นครศรีฯ 
๒๒ นางสาวสุพิชญพิชา  พิสุทธิ์กิจการ ละคร เทศบาล๕  สุราษฎรธานี 
๒๓ นางสาวชุติพรรณ น้ําแกว ละคร พนมศึกษา กระบ่ี 
๒๔ นางสาวกุลฑีรา  ชวยกลับ ละคร วัดพระมหาธาตุ นครศรีฯ 
๒๕ นางสาวศิริภัทร  ศิริคุณ ละคร วัดพระมหาธาตุ นครศรีฯ 



ท่ี ช่ือ-สกุล สาขา โรงเรียน จังหวัด 
๒๖ นางสาวดวงฤทัย  บัวแกว ละคร วัดพระมหาธาตุ นครศรีฯ 
๒๗ นายธนภัทร  ภูศิริ โขน สิชลประชาสรรค นครศรีฯ 
๒๘ นางสาววิภาวี  ณ นคร ละคร เทศบาลบานเสนารังสรรค พังงา 
๒๙ นายจิรพัชร  เพ็ชรพันธุ โขน ทาศาลประสิทธิ์ นครศรีฯ 
๓๐ นางสาวณภัทร  สดาษเสถียร ละคร เทศบาลบานเสนารังสรรค พังงา 
๓๑ นางสาวภัทรวดี  ทรัพยเพชร ละคร วัดทายาง นครศรีฯ 
๓๒ นางสาวภัทรศยา  ทรัพยเพชร ละคร วัดทายาง นครศรีฯ 
๓๓ นางสาววริษฐา  สมศักด์ิ ละคร วัดทายาง นครศรีฯ 
๓๔ นางสาวศุภกมล  ถ่ินมะเด่ือ ปพาทย เคียนซาพิทยาคม สุราษฎรธานี 
๓๕ นายอนันต  เวชกุล ปพาทย เหนือคลองประชาบํารุง กระบ่ี 
๓๖ นางสาวกิตติยากร  แกวนอย เครื่องสายไทย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
๓๗ นางสาวนภัสกรญ  อิสระบูรณะฤทธิ ์ เครื่องสายไทย บานนาสาร สุราษฎรธานี 
๓๘ นายจิตริน  ชูทอง โขน ชะอวดเครงธรรมวิทยา นครศรีฯ 
๓๙ นายสืบศักด์ิ  สถาพร ดนตรีสากล เทศบาลเมืองทาขาม สุราษฎรธานี 
๔๐ นายคณพศ  วรรณภักดี โขน วัดสระโบสถวิทยาคาร ลพบุร ี
๔๑ นายธันวา  แสนแทน โขน ราชประชานุเคราห ๒๓ พิษณุโลก 

 
*เอกสารท่ีตองนํามาในวันสอบและมอบตัวนักเรียน  และคาใชจายในการมอบตัว ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ  
๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.( ณ อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
 ๑.  ใบรับรองแพทย 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน (นักเรียน , บิดา , นักเรียน) ถายเอกสารพรอมรับรองสําเนาใหเรียบรอย 
 ๓.  ใบ ปพ.๗  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ตัวจริง) 
 ๔.  เงินคาธรรมเนียมแรกเขา  ๓,๐๐๐  บาท 
 ๕.  เงินคาจองอุปกรณ (ชุดนักเรียน , ชุดพละ , สมุด ,อื่นๆ) ประมาณ ๓,๐๐๐- ๔,๐๐๐  บาท  
*นักเรียนท่ีไมมีช่ือปรากฏในใบประกาศนี้ และประสงคท่ีจะสมัครรอบโควตา ก็ขอใหเขามรับการคัดเลือก
ไดตามวันเวลาขางตน(รอบโควตาจะเปนรอบท่ีนักเรียนตองมีทักษะความสามารถดานนาฏศิลป-ดนตรี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
สอบและรับรายงานตัวนักเรียน โควตา ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และระดับ ปวช.๑ 

วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

********* 
เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

08.00 น. นักเรียนทุกคนลงทะเบียน อาคารวิทยบริการ 
09.00 น. นักเรียนรับคําช้ีแจงในการสอบปฎิบัติ  
09.30 น. นักเรียนสอบปฏิบัติ - สาขาละคร อาคารวิทยบริการ 

 สอบอาน-เขียน - สาขาโขน  อาคารวิทยบริการ 
  - สาขาปพาทย , เครื่องสาย ,คีต

ศิลปไทย , ดนตรีสากล (หอง
ปฏิบัติดนตรี) 

13.00 น. ประกาศผลการสอบ/มอบตัว อาคารวิทยบริการ 
 ส่ังจองอุปกรณการเรียน  

 
 


