ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564
..........................................................
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลป ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2564 บัดนี้การดาเนินการรับสมัครได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564 ดังนี้
๑. สาขานาฏศิลป์ไทย (โขน)
ที่
1

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
11013001 เด็กชายโจดี

สกุล
คอเร้นท์ อัลเบอร์โต

2. สาขานาฏศิลป์ไทย (ละคร)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เลขประจาตัวสอบ
11023001
11023002
11023003
11023004
11023005
11023006
11023007
11023008

ชื่อ
เด็กหญิงนารินทร์
เด็กหญิงนิรดา
เด็กหญิงธันยรัศมิ์
เด็กหญิงธนัสดา
เด็กหญิงกัญญวรา
เด็กหญิงธัญธิดา
เด็กหญิงณิชาลฎา
เด็กหญิงกัญจน์นภัทร

สกุล
อาจแสน
ดาริห์
ชุ่มชูศาสตร์
ลิมปศรีตระกูล
สุทธิประภา
พันธ์รอด
ฉัตรธรรมธร
พลอยภัทมงคล

ที่
1
2

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
12013001 เด็กหญิงปาณิศา
12013002 เด็กชายทฤณกร

สกุล
ส่งประเสริฐ
มีจารัส

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
13013001 เด็กหญิงภัทรภรณ์

สกุล
มั่นชั่ง

3. สาขาปีพ่ าทย์

4. สาขาดนตรีสากล
ที่
1

5. สาขาคีตศิลป์สากล
ที่
1

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
13023001 เด็กชายฉัตรปก

สกุล
นุชศิริ

ทั้งนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ขอเลื่ อ นการสอบในวั น ที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปก่ อ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยจะแจ้ง กาหนดการต่าง ๆ ให้
ทราบทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และกลุ่มไลน์ตาม QR-Code ที่แนบมาท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายกิตติ อัตถาผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

สแกนเข้ากลุ่มรับข่าวสารจากวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
รอบพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2564
..........................................................
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลป ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี
ที่ 1 ประจ าปีก ารศึ กษา 2564 บัด นี้การด าเนิ นการรั บสมั ครได้ด าเนิ นการเสร็จ เรี ยบร้ อยแล้ว จึ ง ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 รอบพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2564 ดังนี้
1. สาขานาฏศิลป์ไทย (ละคร)
ที่
1
2
3
4

เลขประจาตัวสอบ
41023001
41023002
41023003
41023004

ชื่อ
นางสาวพรธิรา
นางสาวณัฐนิช
นางสาวอริสรา
นางสาวพัณณ์ณภัค

สกุล
ดาสงค์
วิเชียรศรี
ราย
สุริยะพึ่งพระ

2. สาขาปีพ่ าทย์
ที่
1
2

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
42013001 เด็กหญิงไอยดา
42013002 นายพีระพัฒน์

สกุล
พานทอง
ชูแก้ว

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
42023001 นางสาวเขมจิรา
42023002 นางสาวอนันดา

สกุล
อยู่มั่น
เพ็ชรเกลี้ยง

3. สาขาเครื่องสายไทย
ที่
1
2
4. สาขาดนตรีสากล
ที่
1
2

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
สกุล
43013001 นางสาวชญานิษฐ์ ธีระปัญญาชัย
43013002 นางสาวธัญญารัตน์ คัจฉานุช

5. สาขาคีตศิลป์สากล
ที่
1
2
3

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ
43033001 นางสาวณัฐธิดา
43033002 เด็กหญิงภัทรธาภรณ์
43033003 นางสาวธฐพร

สกุล
ไทรเกิดศรี
พิทักษ์วานิชอุดม
ปัญญานิธิวงศ์

ทั้งนี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ขอเลื่ อ นการสอบในวั น ที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปก่ อ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) และจะแจ้งกาหนดการต่าง ๆ ให้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และกลุ่มไลน์ตาม QR-Code ที่แนบมาท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายกิตติ อัตถาผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

สแกนเข้ากลุ่มรับข่าวสารจากวิทยาลัยฯ

