
 
 

ประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้น  ปวช. ปีที่ ๑  
 ประเภทโควตาศิลปะดีเด่น ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
******************************************************************************* 
*สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

011 นายธีรพงษ์  วรวงศ์ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด 
๐๖๒ นายรุ่งโรจน์  เวียงสมุทร โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 
๐๗๑ นายจักริน  มณีเนตร โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอ็ด 

 
*สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

004 เด็กหญิงจิตรลดา  โชคบัญฑิต โรงเรียนเเก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ 
007 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์ โรงเรียนอนุกุลนาร ี กาฬสินธุ์ 
017 นางสาวอุษา  วรพุฒิ โรงเรียนดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี 
018 นางสาวกฤติยาภรณ์  บุญพิมล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
019 นางสาวธารทิพย์  จอมค าสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
020 นางสาวธิดาพร  ตรันเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
021 นางสาวปนัดดา  การะทุม  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
022 นางสาวณฐวรรณ  สมพงษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
024 นางสาวกิตติภรณ์  สวัสด์ิสละ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
025 นางสาวนิสาชล  ทรัพย์มาก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
026 นางสาวมัลลิกา  ทรงสวัสด์ิวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
027 นางสาวนุชจิรา  ทองแดง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
028 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์เขียว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
029 นางสาวพรธิดา  สีลาดเลา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
030 นางสาวกุลจิรา  อุตโท วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
031 นางสาววัลย์ลิกา  คัทเนตร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
032 เด็กหญิงพิมพ์วไิล  มุ่งดี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
033 นางสาวยุวธิดา  ชาญชิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
034 นางสาวดวงนภา  พลอยวิเลิศ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
036 นางสาววนัชพร  สมศรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
040 นางสาวอารียา  แสงหัวช้าง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
041 นางสาวเกวลิน  สุวะนัด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
043 นางสาวปวริศร  สาสิงห์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ 

 
 



-๒- 
 

*สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร (ต่อ) 
รหัส 

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

๐๕๔ นางสาวมัลลิกา  สิงห์เดช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๖๐ นางสาวเยาวภา  นักปาละโถ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ยโสธร 
๐๖๕ นางสาวอมรรัตน์  แก้วไวยุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ร้อยเอ็ด 
๐๖๖ เด็กหญิงวรัสนันท์  ฤกษ์บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ร้อยเอ็ด 
044 นางสาวปิยภรณ์  ศรีแวงเขต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
035 นางสาวอทิตยา  เย็นวัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ 
๐๗๕ นางสาวสุภาภรณ์  พวงห้อย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๘๑ เด็กหญิงนันท์นภัส  จ าปาแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๘๒ นางสาวญาริษา  อุปชาใต้ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก นครพนม 
๐๘๖ เด็กหญิงกนกวรรณ  ตระกูลศรี โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 
๐๘๗ เด็กหญิงพัชรพร  ชินไข โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 

 
*สาขาวิชาปี่พาทย ์

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกลุ โรงเรียน จังหวัด 

009 นายสุริยา  แก้วสียา โรงเรียนพยัคฆภูมวิิทยาคาร มหาสารคาม 
010 นายเสฏฐวุฒิ  อันทรินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมวิิทยาคาร มหาสารคาม 
012 นายอรรศฏา  ด่านป้อม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 
046 เด็กหญิงชนิดา  หลายเหล่า โรงเรียนน  ายืนวิทยา อุบลราชธานี 
048 นางสาวอักษราภัค  ป้องสีดา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
049 นางสาวจีรภา  อุ่นตุระ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
053 เด็กชายอายุวัฒน์  มูลมิรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๖๗ เด็กหญิงปาริษา  ประทิเลิศ โรงเรียนหัวนางามวิทยา ร้อยเอ็ด 

 
*สาขาวิชาเคร่ืองสายไทย 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

047 เด็กหญิงเมศิณี  มาตยาคูณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

*สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
รหัส 

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

003 นางสาววชิรญาณ์  ศุภผลา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 
037 นางสาวกนกอร  ภาษี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
039 เด็กหญิงหัทยา  ใบฟัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
051 เด็กหญิงอรจิรา  ภูสังข์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๖๓ นางสาวณัฐชา  ค าแดงไสย์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
๐๗๐ นางสาวกัลยาณี  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม ร้อยเอ็ด 
๐๗๒ นางสาวพาทิศ  ปทุมพร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม มหาสารคาม 

 
*สาขาวิชาดุริยางค์สากล 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

014 นางสาวศตานันท์  น้อยลี โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สุรินทร์ 
015 เด็กหญิงชาลดา  โพธิ์ไทย โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สุรินทร์ 
016 นางสาวชุติกาญจน์  ดงกลาง โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สุรินทร์ 
045 เด็กหญิงวิภาวี  เขตค า โรงเรียนน  ายืนวิทยา อุบลราชธานี 
008 เด็กชายอนุวัฒน์  อร่ามศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ศรีวิทยา) สุรินทร์ 
023 นางสาวณัฐริณีย์  จ ารัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
038 นางสาวอรปรีญา  สุขบัติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
050 เด็กหญิงบัญจรัตน์  โยธีเสวต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
052 นางสาวกรวรรณ  มุระศร ี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๕๖ นายธนกฤต  นาไชย โรงเรียนอนุบาลรัชดา บึงกาฬ 
๐๕๗ นายจิรกลุต  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลรัชดา บึงกาฬ 
๐๕๘ นายสยาม  สโทเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลรัชดา บึงกาฬ 
๐๕๙ นายอิศวเรศ  ศิวภู่ภัทโยธิน โรงเรียนอนุบาลรัชดา บึงกาฬ 
๐๖๑ นายรัฐเดช  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา ยโสธร 
๐๖๘ นายณัฐวุฒิ  ขวานบุตร โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 
๐๖๙ นายธนภัทร  ตาขุมเหล็ก โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 
 ๐๗๓ นายศุภโชติ  ศรีอาภรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๗๔ เด็กหญิงอรอนงค์  วัฒราช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๗๗ นายวรโชติ  วัฒโนภาศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด 
๐๗๘ นายนรวิชย์  ประทุมเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๗๙ นายธนัตย์  มุขสิกสาร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 



-๔- 
 

*สาขาวิชาดุริยางค์สากล (ต่อ) 
รหัส 

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

๐๘๔ นายชิษณุพงศ์  ภูผันผิน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอ็ด 
 

*สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
รหัส 

ประจ าตัวสอบ 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

042 นายณรงฤทธิ์  บุญลา โรงเรียนบ้านเทิน ศรีสะเกษ 
๐๘๐ นายทรัพย์พลชัย  แก้วหาญ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๘๓ เด็กชายณัชดนัย  ใจภักดี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๐๘๕ นายอภิชิต  พิมพิมโน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอด 
๐๘๙ นายปิติภูมิ  สนสมบัติ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

 
*สาขาวิชาการแสดงพื้นบ้านอีสาน 

รหัส 
ประจ าตัวสอบ 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 

001 นายกิตติวิชญ์  นอสูงเนิน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 
002 เด็กหญิงทรงพร  ขันทะวัตร ์ โรงเรียนบ้านฝ่ังเพ อุบลราชธานี 
005 นางสาวกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์ โรงเรียนขุขันธ ์ ศรีสะเกษ 
006 นายธนวัฒน์  วันทาพงษ ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ยโสธร 
013 เด็กชายภูวรินทร์  ผามอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอ็ด 
๐๕๕ นายอนันดา  ศิริขวา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๖๔ นายธนวัฒน์  นาคศรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๐๗๖ นางสาวชลธิชา  ยิมรัมย์ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ร้อยเอ็ด 
๐๘๘ นายวีรภาพ  วงศ์อโนไพร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 


