
 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  และคณะศิลปศึกษา

(ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด)  ปีการศึกษา ๒๕๖1 รอบที่ 2 
-------------------------------------------------------------- 

          

  ตามหนังสือท่ีวธ ๐๘๐๑/๕๘๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 รอบท่ี  2  โดยให้วิทยาลัยในสังกัดด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
 บัดนี้คณะและวิทยาลัยได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 รอบท่ี 2  ดังนี้  
  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 09-02-2005 นายกิจษิดิศ  มลามนต์ ดนตรี 
2 09-02-2003 นายจักรริน  แก้วศรี ดนตรี 
3 09-02-2007 นายจุลพงค์  นาสูงชน ดนตรี 
4 09-02-2001 นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง ดนตรี 
5 09-02-2010 นายสุจินดา  ศรีทอง ดนตรี 
6 09-02-2004 นายชัยวัฒน ์ พระสุพันธ ์ ดนตรี 
7 09-02-2008 นายรัชชานนท์  จันทร์โท ดนตรี 
8 09-02-2002 นายต้นตะกาญณ์  ดวงค า ดนตรี 
9 09-02-1002 นางสาวสุพัตรา  ผลมุ่ง การแสดง 

10 09-02-1001 นายคุณากร  ปิระนันท์ การแสดง 
11 09-02-2009 นายเกียรติศักดิ์ อุลลาวัลย์ ดนตรี 
12 09-02-1003 นายจิรายุทธ  จ าใบรัตน์ การแสดง 
13 09-02-1005 นางสาวกิติกมล  พลลาภ การแสดง 

 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  (แขนงดนตรีไทย) 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 09-03-61001 นายสรศักดิ์  จ าปาทอง  
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สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  (แขนงดนตรีสากล) 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 09-03-42001 นายเกรียงไกร  พันมะวงค์  
2 09-03-42002 นายบัณฑิต  เชือเมืองแสน  
3 09-03-43002 นายปิยวัฒน ์ วรรณปะเก  
 

สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา  
ล าดับที่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 09-03-11005 นางสาวฐิติยา  งามหนองออ้   
2 09-03-12001 นางสาวพิมลดา  แก้วค า   
3 09-03-11004 นางสาวจุฬาลักษณ์  สารมานิช   
4 09-03-11003 นางสาวฑิตยา  ฟ้องเสียง   
5 09-03-13001 นายศราวุธ  นามอินทร ์   
6 09-03-13003 นายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ   
7 09-03-14002 นายธวัชชัย  ประทุมมา   
8 09-03-14001 นายสรรเพชญ  เจริญราษฎร์   
9 03-03-15001 นายวรากร  แฝงเมืองราช   

10 09-03-11002 นางสาวนฤมล  บุตรดี   
11 09-03-12004 นางสาวอารียา  แสงดี   
12 09-03-11006 นางสาวธิดาทิพย์  สีดาจิตร   
13 09-03-13005 นายสรวิศ  อัมหธร   
14 09-03-13004 นายณัฐวุฒิ  สังรส   
15 09-03-13002 นายสาริน  สิงหทา   
16 09-03-11001 นางสาวปวีณา  หลังคา   
17 09-03-12002 นางสาวลักขณา  อินทร์แก้ว   
18 09-03-12003 นางสาวพวงผกา  อุ่นอาย   
 

  ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/ 
เพื่อพิมพ์ใบช าระเงินนักศึกษาใหม่โดยใช้รหัสประจ าตัวประชาชน ในการเข้าด าเนินการ และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
พร้อมน าหลักฐานการช าระเงินมารายงานตัว จ านวน 500 บาท วันท่ี  15-21 มีนาคม  2561 และน าสลิปการช าระเงินมา
ส่งในวันรายงานตัว ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังนี้ 

1. แบบฟอร์ม “ใบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร”ี สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 
(ท้ายประกาศ) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนารับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
 
 
 
 

http://registra.bpi.ac.th/
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3. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน ๓  รูป 
6. ผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มจากโรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน 1 ฉบับ 

  หมายเหตุ : หากผู้มีรายช่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประกาศ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
 จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

    
    ประกาศ ณ วันท่ี 13  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

 
                  (นายศุภรากร  พานิชกิจ) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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............................พิมพ ์
............................ตรวจ 
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