ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖6
(รอบความสามารถพิเศษ)
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
..........................................................
ตามที่ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ ด าเนิ น การรั บ รายตั ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ระดับปริญญาตรีประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบความสามารถพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ ๒2 กันยายน – ๗ ตุลาคม
๒๕๖๕ บัดนี้ ดาเนินการรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) ดังนี้
๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จานวน 31 คน
ลาดับที่
เลขประจาตัวนักศึกษา
1
3154662001
2
3154662002
3
3154662003
4
3154662004
5
3154662005
6
3154662006
7
3154662007
8
3154662008
9
3154662009
10
3154662010
11
3154662011
12
3154662012
13
3154662013
14
3154662014
15
3154662015
16
3154662016
17
3154662017
18
3154662018
19
3154662019

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวรตานรี
ปาสรานันท์
นายพีรวุฒิ
สมานคา
นายกฤษณะ
เนตรานนท์
นายวัชรินทร์
ซ่อนกลิ่น
นางสาวอารยา
สีหาราช
นางสาวปิ่นปภา
เครือเป็ง
นางสาววชิราภรณ์ คุ้มประชา
นางสาวกาญลดา
เย็นภิญโญ
นางสาวศศิณัฎฐา
เคนดา
นางสาวนลินี
วะชุม
นางสาวพรรณวษา ศรีเดือน
นางสาวณิชชยาภัทร์ วิเศษเปี่ยมสิน
นางสาววรณัน
เส็งปรีชา
นางสาวอุทุมพร
บัวอ่อน
นางสาวณัจฉรียา
โชติวุฒิพัฒนา
นางสาวศศิวิมล
เดชประสาท
นางสาววีรนุช
วิบุลศิลป์
นางสาวอารยา
นันแก้ว
นายศุภณิช
ดอนแถลง
มีต่อหน้าที่ 2 ../ ลาดับที่ 20
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ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เลขประจาตัวนักศึกษา
3154662020
3154662021
3154662022
3154662023
3154662024
3154662025
3154662026
3154662027
3154662028
3154662029
3154662030
3154662031

ชื่อ - นามสกุล
นายมาเมือง
คัชรัตน์
นายเขมณัฏฐ์
เฮงมี
นายปารเมศ
พรมสกุล
นายนภนต์
เกตุอุทัย
นายปฏิภาณ
ระหา
นายเตชิต
จันดามุกข์
นางสาวสุชญา
ศรีละโคตร
นางสาวพรนภา
ยุติศรี
นางสาวธรรญาภัทร เจริญพันธุ์
นางสาวจิราวรรณ
บุญเจริญ
นางสาวตวิษา
พรหมพันฤทธิ์
นายวทัญญู
ศรีทอง

๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา จานวน ๒5 คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เลขประจาตัวนักศึกษา
3154665001
3154665002
3154665003
3154665004
3154665005
3154665006
3154665007
3154665008
3154665009
3154665010
3154665011
3154665012
3154665013
3154665014
3154665015
3154665016
3154665017
3154665018
3154665019

ชื่อ - นามสกุล
นายชวัลวิทย์
มีมาก
นายจาตุรันต์
สืบจากจุล
นายพงศภัค
แย้มนาม
นายพุทธิพงษ์
เสนาขันธ์
นายจักรภัทร
รอดเทศ
นายรชตะ
สุขจิตต์
นายณัฐวุฒิ
ฉายแก้ว
นายธีรภัทร์
ช่วยเหลือ
นายธนากร
เเก่นจันทร์
นายอภิวร
แปลกพงษ์ศิริ
นายกฤติพงศ์
จินดา
นายชาตรี
อยู่เป๋า
นายฉัตรนนท์
ธนสุรีย์พล
นายพีรภัทร
พรสุดาชัย
นางสาวธนัญญา บุญถึก
นางสาวชลลดา จานงนารถ
นายวรรกนก
ศรีเสนพิลา
นายปิยะชัย
แซ่ลิ้ม
นางสาวคิฎฎี
เฉลียวชาติ
มีต่อหน้าที่ 3 ../ ลาดับที่ 20

-3ลาดับที่
20
21
22
23
24
25

เลขประจาตัวนักศึกษา
3154665020
3154665021
3154665022
3154665023
3154665024
3154665025

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกันตา
เถื่อนม่วง
นายสุทธวิทย์
ดีสันเทียะ
นายสิริพุฒิ
ประมวลศิลป์ชัย
นายธนากร
สาลี
นางสาวธันย์ชนก มีแก้วงาม
นายยุทธพร
เจริญลาภ

๓. การชาระเงินค่าบารุงการศึกษา
3.1 ประกาศผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย นาฏ ศิ ล ป ให้ เ ข้ า ระบบทะเบี ย นออน ไลน์
http://registra.bpi.ac.th/ ด้ว ยรหัส นัก ศึก ษา เพื่อ พิม พ์ใ บชาระเงิน ค่า ชาระค่า บารุง การศึก ษา ค่า บารุง
กิจ การเรีย น นัก ศึก ษา และคาบารุง กีฬ า และค่า ทาธรรมเนีย มอื่น การศึก ษาๆ จานวนเงิน ๑๑,๑๐๐ บาท
หนึ ่ง หมื ่น หนึ ่ง พัน หนึ ่ง ร้อ ยบาทถ้ว น (ลด ๓๐% ตามมาตรการช่ว ยเหลือ นัก ศึก ษา ที ่ร ับ ผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID19) ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) (ภายในวันที่ ๑๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
3.2 จัดส่งเอกสารหลักฐานชาระเงิน ดังนี้
๓.๒.๑ ทางระบบออนไลน์ : โหลดเอกสารการสมั ค รเป็ น ไฟล์ PDF ทางอี เมล์ ได้ ที่ E-Mail :
bpi.cdasalaya@gmail.com ระบุชื่อเรื่องว่า “ส่งหลักฐานการชาระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา ของนาย/นางสาว...”
และนาส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (พิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่
รับของไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
งานทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี (อ.ดร.เอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์)
วิทยาลัยนาฏศิลป
เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ตาบล ศาลายา
อาเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
(ส่งหลักฐานการชาระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา) (๐๙๔-๕๔๙๕๓๘๙)

๓.๒.๒ นาส่ งหลั กฐานการชาระเงิ นค่า ลงทะเบียน(ตัว จริง) ที่ อ.ดร.เอกสิ ทธิ์ โพธิ์ไทรย์
(๐๙๔-๕๔๙๕๓๘๙) ระบุ มุ ม ซองว่ า “ส่ ง หลั ก ฐานการชาระเงิ น ลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา”
ให้นาส่ง เอกสารก่ อน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๕”
หมายเหตุ หากไม่ ช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ทางวิ ท ยาลั ย ฯ ของสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ เป็ น นั ก ศึ ก ษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๖
มีต่อหน้าที่ 4 ../ ลาดับที่ 20
-4-

