ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฏดุริยางคศิลป
และคณะศิลปศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒
-------------------------------------------------------------ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒
บัดนี้ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดดําเนินการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๒
รอบ ๒ ดังนี้
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
คณะศิลปนาฏดุริยางค สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
ลําดับที่
รหัสประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
๑
การแสดงพื้นบานอีสาน
09-02-31001
นายสังสิทธิ์ อาจทวี
๒
การแสดงพื้นบานอีสาน
09-02-31002
นายเจษฎา พลูเกษม
๓
การแสดงพื้นบานอีสาน
09-02-31003
นางสาวพรชิตา กาญจนีย
๔
การแสดงพื้นบานอีสาน
09-02-31004
นางสาวศิริรัตน จันทรกําจร
๕
การแสดงพืน้ บานอีสาน
09-02-31005
นางสาวพรพรรณ ดาวเล็ก
๖
การแสดงพื้นบานอีสาน
09-02-31006
นายธีรดนย นนทศิริ
๗
09-02-32001
นางสาวรุจิรัตน พุทไธสง
ดนตรีพื้นบานอีสาน
๘
09-02-32002
นายแรมโบ บุตรเพ็ชร
ดนตรีพื้นบานอีสาน
๙
09-02-32003
นายชาญชล พรมจันทร
ดนตรีพื้นบานอีสาน
๑๐
09-02-32004
นายจิรพงษ สารีสุข
ดนตรีพื้นบานอีสาน
คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
ลําดับที่
รหัสประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
๑
09-03-61001
นายณัฐวัตร จันทรวงศ
๒
09-03-61002
นายปรัชญา สุรวิทยสกุล
3
09-03-62001
นายวงศธร บัวหอม
4
09-03-63001
นางสาวนฤมล พลพุทธา

หมายเหตุ

ปพาทย
ปพาทย
เครื่องสาย
คีตศิลปไทย

-๒คณะศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
ลําดับที่
รหัสประจําตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
๑
09-03-41001
นายธิติวุฒิ แสงใสแกว
๒
09-03-41002
นายธนาวุฒิ บุญละคร
๓
09-03-42001
นายณัฐกิตติ์ วรรณวงค
๔
09-03-42002
นายณัฐพล กลจะแสง
๕
09-03-42003
นางสาวปยวรรณ ตามภานนท
๖
09-03-42004
นายบุรานนท เผาผลึก
7
09-03-42005
นายกิตติศักดิ์ จึงธนสมบูรณ
8
09-03-42006
นายชรินทร สีเหลื่อม
9
09-03-42007
นายเจษฎา ธานี
10
09-03-42008
นายวรวิทย เอกสุข
11
09-03-42009
นายเฉลิมลาภ บุญเฉลียว
12
09-03-42010
นายธรรรมนูญ ใจมั่น
13
09-03-43001
นายเมธัส สีดาว

หมายเหตุ

ใหผูที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไปทําการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามกําหนดการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ดังแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภรากร พานิชกิจ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

ตารางสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ ๒
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันเสารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
…………………………………………..………………
คณะศิลปศึกษา สอบในวันเสารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
10.30 – 12.00 น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วิชาทฤษฎีเอก
วิชาเฉพาะสาขา (ภาคปฏิบัตแิ ละสัมภาษณ)
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
- แขนงดนตรีไทย
- แขนงคีตศิลปไทย
วิชาเฉพาะสาขา (ภาคปฏิบัตแิ ละสัมภาษณ)
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
-แขนงดนตรีสากล

คณะศิลปนาฏดุริยางค สอบในวันเสารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา
วิชา
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
วิชาทฤษฎีเอก
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

วิชาเฉพาะสาขา (ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ)
- สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
-แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
(ดนตรี)
วิชาเฉพาะสาขา (ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ)
- สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
-แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
(การแสดง)

สถานที่
หองโสตฯ ชั้น ๑
อาคารเทพบัณฑิต
หองโสตฯ ชั้น ๑
อาคารเทพบัณฑิต
หองภาควิชาดุริยางคศิลป
หองปฏิบัติดนตรีสากล
ชั้น ๒
อาคารเทพประสิทธิ์

สถานที่
หองโสตฯ ชั้น ๑
อาคารเทพบัณฑิต
หองปฏิบัติดนตรีพื้นบาน
ชั้น ๑
อาคารเทพบัณฑิต
หองโสตฯ ชั้น ๑
อาคารเทพบัณฑิต

