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ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ตามท่ี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ บัดนี้  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
ได้ด าเนินการรับสมัครเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

คณะศิลปศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขท่ีประจ าตัวสอบ 

๑.  นางสาวนภัสวรรณ จันทร์เชื้อ  ๐๘-๐๓-๑๐๐๑ 

๒.  นายอติชาติ จันทร์สุข  ๐๘-๐๓-๑๐๐๒ 

๓.  นางสาวณฤฌาภรณ์ ปู่เนียม  ๐๘-๐๓-๑๐๐๓ 

๔.  นายอัมรินทร์ เย็นใจ  ๐๘-๐๓-๑๐๐๔ 

๕.  นางสาวนัทมน ป่าขจร  ๐๘-๐๓-๑๐๐๕ 

๖.  นางสาวมลนิชา นัยพันธ์  ๐๘-๐๓-๑๐๐๖ 

๗.  นางสาวปภาวดี ปิยะวงษ์  ๐๘-๐๓-๑๐๐๘ 

๘.  นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาวิเชียร ๐๘-๐๓-๑๐๐๙ 

๙.  นางสาววรรณชนก ทองงาม  ๐๘-๐๓-๑๐๑๐ 

๑๐.  นางสาวธนวรรณ หาวิธ ี ๐๘-๐๓-๑๐๑๑ 

๑๑.  นายจักรกฤษณ์ บุญสุข  ๐๘-๐๓-๑๐๑๒ 

๑๒.  นางสาวอรพรรณ ไกลท่ีพึ่ง  ๐๘-๐๓-๑๐๑๓ 

๑๓.  นางสาววิไลลักษณ์ กุลศิริ  ๐๘-๐๓-๑๐๑๔ 
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ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขที่ประจ าตัวสอบ 

๑๔.  นายอภินันท์ จันทร  ๐๘-๐๓-๑๐๑๕ 

๑๕.  นางสาวเบญญา ฉลองสิริกุล  ๐๘-๐๓-๑๐๑๖ 

๑๖.  นางสาวอารียา ดวงจันทร์  ๐๘-๐๓-๑๐๑๗ 

๑๗.  นางสาวญาณิศา สุภาภรณ์  ๐๘-๐๓-๑๐๑๘ 

๑๘.  นางสาวทิพย์นภา ทองดอนเถ่ือน  ๐๘-๐๓-๑๐๑๙ 

๑๙.  นางสาวธิติมา แสนโสม  ๐๘-๐๓-๑๐๒๐ 

๒๐.  นางสาวธัญลักษณ์ บุญเมือง  ๐๘-๐๓-๑๐๒๑ 

๒๑.  นางสาวณัฐมน โกมารทัต  ๐๘-๐๓-๑๐๒๒ 

๒๒.  นางสาวมัณฑิรา ข าศิริ  ๐๘-๐๓-๑๐๒๓ 

๒๓.  นางสาวศุภรัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์  ๐๘-๐๓-๑๐๒๔ 

๒๔.  นางสาวมนัสชนก อิ่มกูล  ๐๘-๐๓-๑๐๒๕ 

๒๕.  นายธนวัตร์ สมบุญ  ๐๘-๐๓-๑๐๒๖ 

๒๖.  นางสาวกิตติญาภรณ์ ม่วงงาม  ๐๘-๐๓-๑๐๒๗ 

๒๗.  นางสาวพรรณวดี ตรีอุดม  ๐๘-๐๓-๑๐๒๘ 

๒๘.  นายชนายุทธ หลอดทอง  ๐๘-๐๓-๑๐๒๙ 

๒๙.  นางสาวบุญรัตน์ เข็มนาค  ๐๘-๐๓-๑๐๓๐ 

๓๐.  นางสาวผกามาศ กระจ่างโชติ  ๐๘-๐๓-๑๐๓๑ 
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สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เลขที่ประจ าตัวสอบ 

๑.  นางสาวดุษฎี วงษ์ศรีอินทร์  ๐๘-๐๓-๑๐๐๑ 

๒.  นายพีระพล ประดิษฐ์เขียน  ๐๘-๐๓-๑๐๐๒ 

๓.  นายภูริณัฐ คล้ามเครือ  ๐๘-๐๓-๑๐๐๓ 

๔.  นางสาวนภัสวรรณ เกตุสุวรรณ์  ๐๘-๐๓-๑๐๐๔ 

๕.  นายวีรศักดิ์ บุญรักษา  ๐๘-๐๓-๑๐๐๕ 

๖.  นายสุวิทย์ น้อมสูงเนิน  ๐๘-๐๓-๑๐๐๖ 

๗.  นางสาวปาณิสรา สารีผล  ๐๘-๐๓-๑๐๐๗ 

๘.  นางสาวปภาวดี โชคชัยชนะ  ๐๘-๐๓-๑๐๐๘ 

๙.  นายธวัชชัย ทิพรส  ๐๘-๐๓-๑๐๐๙ 

๑๐.  นางสาวสุดารัตน์ สมัยกุล  ๐๘-๐๓-๑๐๑๐ 

๑๑.  นางสาวเพ็ญกัลยา จงเกื้อตระกูล  ๐๘-๐๓-๑๐๑๑ 

๑๒.  นายสุภกิจ ทองมี  ๐๘-๐๓-๑๐๑๒ 

๑๓.  นายศักดิ์พล คล้ายจือ  ๐๘-๐๓-๑๐๑๓ 

๑๔.  นายสันติชัย ดนตรีเสนาะ  ๐๘-๐๓-๑๐๑๔ 

๑๕.  นางสาวภารดา ทองเกล้ียง  ๐๘-๐๓-๑๐๑๕ 

๑๖.  นางสาวชนิสรา ทรงบัณฑิตย์  ๐๘-๐๓-๑๐๑๖ 

๑๗.  นางสาวธิติกาญจ์ บุญมาก  ๐๘-๐๓-๑๐๑๗ 
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ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายช่ือดังกล่าว
ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
- สัมภาษณ์และสอบวิชาชีพเฉพาะสาขา (ปฏิบั ติ ) วัน ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

- สัมภาษณ์และสอบวิชาชีพเฉพาะสาขา (ปฏิบั ติ ) วัน ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

๓. ผู้ท่ีสมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวท่ีหน่วยงานราชการ 
ออกให้มาในวันท่ีสอบ มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้ท่ีสมัครและช าระเงินค่าสมัครตามประกาศรับสมัครสอบภายในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้ด าเนินการติดต่อ งานทะเบียนวัดผลและ
ประมวลผล ก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

       (นายวิฑูรย์ พูนสวัสด์ิ) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

๑๖


