ทาเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท กลองยาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ
/ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์
และ Facebook

สถานะการจ้างงานและความ
ราคาจ้าง
เป็นอยู่ของศิลปินพื้นบ้านใน
โดยประมาณ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙

1 คณะอ้อยทิพย์

นายเฉลียว ศิริบัตร์

25 คน 27 หมู่ที่ 7 ต.วังหิน
อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช

08 1187 2394

6000 บาท
(ขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง)

ไม่มีการจ้างงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2 คณะน้องขวัญ

นายนิพล เดชารัตน์

28-30 คน 112 หมู่ที่ 12
ต.วังหิน
อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช

08 1270 5498

5,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง)

ไม่มีการจ้างงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

3 นางปราณี นุกูลชัย

นางปราณี นุกูลชัย

13

ม ๗ ต.ท้ายสาเภา
อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช

4 คณะกลองยาวก้องไพศาล นายเสกสรรค์ แสงพลังแสง
บ้านเกาะยาว

20

๓๗๗ ม.๘ ต.หน้าสตน
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

08 3533 6591

5 คณะบ้านหนองบอน

12

๙๓/๓ ม.๙ ต.หัวไทร
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐
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๐๘ ๙๕๘๖ ๖๗๗๘

นายณรงค์ แคล้วปลอด

08 1874 8424

30,000

มีการจ้างงานน้อยลง

รถแห่ ๗,๐๐๐ ไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามาเลย
ขาดรายได้

7,000

ถูกยกเลิกงานจ้างไม่ได้ทาการ
แสดง

ที่

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ
/ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์
และ Facebook

6 คณะมิตรใหม่

นายสมศักดิ์ แสงส่อง

10

๙๖/๑ ม.๒ ต.รามแก้ว
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

7 คณะบ้านหัวลาภู

นายชานาญ สิงห์ดา

10

ม.๔ บ้านหัวลาภู ต.หัวไทร 08 9295 8847
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

ทั่วไป ๕,๐๐๐ ไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามาเลย
รวมรถแห่ ขาดรายได้
๑๐,๐๐๐

8 คณะบ้านบางไร่

นางสุวรรณา วิรัตนเสรีกุล

10

๒๘ ม.๘ บ้านบางไร่
ต.หัวไทร
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

๐๘ ๔๐๖๓ ๐๓๑๕

ทั่วไป ๓,๐๐๐ ไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามาเลย
พร้อมนางรา ขาดรายได้
๖,๐๐๐

9 คณะม.๒ ต.ควนชะลิก

นายประมวล ไขสงข์

12

ม.๒ ต.ควนชะลิก
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

09 4316 7451
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๐๙ ๙๓๕๘ ๖๙๖๑

สถานะการจ้างงานและความ
ราคาจ้าง
เป็นอยู่ของศิลปินพื้นบ้านใน
โดยประมาณ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙
8,000

4,000

ถูกยกเลิกงานจ้างไม่ได้ทาการ
แสดง

ไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามาเลย

ที่

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ
/ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

10 กลองยาวประธานคิม

นายณรงค์ จานงนาญ

11 กลองยาวบ้านร่อนนา

นายจรินทร์ ฤทธิ์มนตรี

18

12 กลองยาวคนวังงู

นายบุญพา จงไกรจักร

13 ก้องบันเทิง

14 วาสนาโชว์

สถานที่ติดต่อ

15 - 24 294/1 ม.12
ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์
และ Facebook

สถานะการจ้างงานและความ
ราคาจ้าง
เป็นอยู่ของศิลปินพื้นบ้านใน
โดยประมาณ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙

08 6272 2819

5,000 - ๖,๕00

หอประชุมบ้านร่อนนา
ม. 2 ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช

08 3889 6339

4,500 - 5,000

13

113 ม.4 ต.เสาธง
อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช

๐8 7280 7057

8,000 - 18,000

นายสุทิน คงเอียด

๑๕

๔ ม.๘ ต.ไสหมาก
อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช

๐๙ ๐๗๐๔ ๑๒๒๘

12000

ไม่มีการจ้างงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

นางสาสนา ทองส่งโสม

๑๗

๑๐๗ ม.๒
ต.เขาพระบาท
อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช

๑๒,๐๐๐

ไม่มีการจ้างงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

Page 3 of 5

๐๙ ๒๑๙๗ ๗๘๔๘

ที่

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ
/ชื่อผู้ประสานงาน

จานวน
นักแสดง
(คน)

สถานที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์
และ Facebook

15 ลูกแม่เจ้าอยู่หัว

นายเขียน สุขขนาน

๑๗

อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช

๐๘-๒๔๑๕-๙๓๖๕

16 คณะกลองยาวทรายขาว

นายสวัสดิ์ ทองประดิษฐ์

10

ม.๑ ต.ทรายขาว
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๗๐

08 9471 7286

17 รวมดาว ศ.พรพิศิษฐ์

นายวิชัย สมมาตย์

๒๐

174 ม. 5 ต.แก้วแสน
อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช
80220

18 คณะกลองยาวลูกทุ่งมาพา นายสากล ทองคง
เพลิน

๑๖

22 ม.13 ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

19 คณะชมรมกลองยาวบ้าน นางดรุณี สุขการ
ควนแร

๑๖

๘๘ ม.๒ ต.นาไม้ไผ่
๐๘ ๙๘๖๖ ๑๔๔๐
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
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08 7280 6383

๐๖ ๕๐๔๗ ๔๓๗๙

สถานะการจ้างงานและความ
ราคาจ้าง
เป็นอยู่ของศิลปินพื้นบ้านใน
โดยประมาณ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙
๑๒,๐๐๐

5,000

ไม่มีการจ้างงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
ไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามาเลย

12,000
มีการจ้างงานน้อยมาก รายได้ไม่
(ขึ้นอยู่กับ พอกับค่าใช้จ่าย
ระยะทางที่ไป
แสดง)
2,500

มีงานแสดงน้อยเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

๕,๕๐๐

มีงานแสดงน้อยเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ที่

ชื่อคณะ

หัวหน้าคณะ
/ชื่อผู้ประสานงาน

20 คณะกลองยาวบ้านลานช้าง นายคานึง ชุ่มชื่น

จานวน
นักแสดง
(คน)
๑๖

สถานที่ติดต่อ

๘๓/๖ ม.๘ ต.กะปาง
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
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หมายเลขโทรศัพท์
และ Facebook
๐๙ ๐๘๖๔ ๙๔๔๐

สถานะการจ้างงานและความ
ราคาจ้าง
เป็นอยู่ของศิลปินพื้นบ้านใน
โดยประมาณ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด ๑๙
๔,๕๐๐

ไม่มีงานการแสดงเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

