
 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสทธิ์เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  คณะศิลปะนาฏดุริยางคศิลป 

และคณะศิลปศึกษา(ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด)  ปการศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๒ 
-------------------------------------------------------------- 

ตามหนังสือที่วธ ๐๘๐๑/๖๖๘๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐  รอบที่  ๒  โดยใหวิทยาลัยในสังกัดดําเนินการตามขอบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปวาดวยเรื่องการศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
 บัดน้ีคณะและวิทยาลัยไดดําเนินการพจิารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบรอยแลว  จึงขอประกาศรายช่ือผูมี
สิทธ์ิเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ รอบที่ ๒  ดังน้ี   
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
คณะศิลปนาฏดุริยางค  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบาน 
ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๐๓ นางสาวฐานิต เทพจันทร  
๒ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๑๙ นายวิทวัช พิมพบุญ  
๓ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๔ นายสุวิชา ลําภา  
๔ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๕ นายภาคภูมิ พวงศรี  
๕ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๓๙ นายวรพจน  จันทนา  
๖ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๗ นายวชิร  อินทศร  
๗ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๖ นายสุทธินันท  สมหวัง  
๘ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๓ นายสุปญญา ลําภา  
๙ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๐๘ นายภาณุพงศ สาขามุระ  

๑๐ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๑ นายวุฒิไกร เช้ือคําจันทร  
๑๐ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๐๖ นายศักร สมยา  
๑๒ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๐๕ นางสาวปยธิดา  ชํานาญ  
๑๓ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๐๑ นางสาวณัฐพร แกวกันหา  
๑๔ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๓๒ นายยุทธนา ปูคะธรรม  
๑๕ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๓๓ นางสาววริษา จําชาติ  
๑๖ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๑๑ นางสาวกมลชนก อนุวาร  
๑๗ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๑๖ นายจิรวัฒน กิติศรีวรพันธุ  
๑๘ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๔๐ นางสาวกมลวรรณ  สุดทาดา  
๑๙ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๑๔ นางสาวชลลดา อรรถวิลัย  
๒๐ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๑๗ นางสาวกุลณัฐ  นรชาญ  
๒๑ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๗ นางสาวปนัสยา ช่ืนตา  
๒๒ ๐๙-๖๐-๔๓๐๐๒๒ นายวิศิษฏ ตางสี  

 
 
 

 



-๒- 
 

 
คณะศิลปศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 
ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๙-๖๐-๕๑๑๐๐๑ นางสาววรรณฤดี ปะสาวะโท  
๒ ๐๙-๖๐-๕๑๒๐๐๓ นางสาวณภัฏฬฎา กองกมล  
๓ ๐๙-๖๐-๕๑๑๐๐๒ นางสาวชฎาพร อินทะพันธ  
๔ ๐๙-๖๐-๕๑๒๐๐๑ นางสาวอทิตยา แกวฝาย  
๕ ๐๙-๖๐-๕๑๒๐๐๔ นางสาวชนาการต  แกวทอง  

 
 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๙-๐๓-๓๖๓๐๐๑ นางสาวภักตรศิริ  ธนกิตต์ิวรวิบูลย  
๒ ๐๙-๐๓-๓๖๓๐๐๓ นางสาวศิริขวัญ  เอี่ยมสันเที๊ยะ  
๓ ๐๙-๐๓-๓๖๒๐๐๒ นายวัชรพงษ แจงสวาง  
๔ ๐๙-๖๐-๕๖๒๐๐๒ นายศรายุทธ ประสารทอง   
๕ ๐๙-๐๓-๓๖๓๐๐๑ นายสิทธิศักด์ิ ศรีคํา  
๖ ๐๙-๖๐-๕๖๒๐๐๑ นายศิวัชชัย ภูสะอาด  

 
 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา  (แขนงวิชาดนตรีสากล) 
ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

๑ ๐๙-๖๐-๕๔๓๐๐๒ นายกิตติศักด์ิ  วรรณทอง  
๒ ๐๙-๖๐๕๔๒๐๐๒ นายวรวิทย พลหาญ  
๓ ๐๙-๖๐-๕๔๑๐๐๒ นายเฉลิมชัย สรุังกาญจน  
๓ ๐๙-๖๐-๕๔๒๐๐๑ นายคงกระพัน สมนอก  
๕ ๐๙-๖๐-๕๔๑๐๐๑ นายสันติภาพ ก่ําส ี  
๖ ๐๙-๖๐-๕๔๒๐๐๓ นายภานุพงศ ดารากานตรง  
๗ ๐๙-๖๐-๕๔๓๐๐๑ นายพงศธร กอนเงิน  
 

  ใหนักศึกษาที่มีรายช่ือดังกลาวขางตน เขาระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน http://registra.bpi.ac.th/ 
เพื่อพิมพใบชําระเงินนักศึกษาใหมโดยใชรหัสประจําตัวประชาชน ในการเขาดําเนินการ และชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย 
พรอมนําหลกัฐานการชําระเงินมารายงานตัว วันที่ 1-5 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ประกอบดวย 
 
 
 
 
 



1. แบบฟอรม “ใบรายงานตัวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร”ี สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ปการศึกษา 2560 
(ทายประกาศ) พรอมกรอกขอมูลใหครบถวนสมบรูณ 

2. แบบฟอรม “ใบบันทึกขอความขอสงเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา” (ทายประกาศ)  
พรอมกรอกขอมลูใหครบถวนสมบูรณ 

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจรงิ พรอมสําเนารับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ฉบับ 
  (ในกรณีผูที่ยังไมสําเรจ็การศึกษา ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน) 

4. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทีร่ับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
5. ทะเบียนบานฉบบัจริงพรอมสําเนาที่รบัรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
6. รูปถายครึ่งตัวหนาตรง แตงกายเครือ่งแบบสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
7. ผลการตรวจรางกาย ตามแบบฟอรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 1 ชุด 

  หมายเหตุ : หากผูมรีายช่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในประกาศ ไมมารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กําหนด 
 จะถือวาสละสิทธ์ิ 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
    
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     
 
 
            (นายวิรัช  กอสันติมุกขัง) 
        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
       อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 
 
 


