ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา 2560 (รอบ 2 เพิ่มเติม)
...............................................................

ดวยวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษา
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 2 เพิ่มเติม โดยวิธีการสอบคัดเลือก
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ป) ในคณะวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
1) คณะศิลปนาฏดุริยางค
- สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบาน
- แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบานภาคอีสาน (ดนตรี)
- แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบานภาคอีสาน (การแสดง)
1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) ในคณะวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
1) คณะศิลปศึกษา
-สาขานาฏศิลปไทยศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีไทย
- แขนงวิชาคีตศิลปไทย
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
- แขนงวิชาดนตรีสากล
2. คุณสมบัติของผูส มัคร
2.1 นักศึกษาทัว่ ไป
2.1.1 ผูสมัครหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4ป) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ป)
ตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2.1.2 ไมเปนคนวิกลจริต
2.1.3 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลเวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
2.1.4 ไมเปนโรคติดตอรายแรง
2.1.5 กรณีทสี่ มัครคณะศิลปศึกษาตองสอบผาน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูของ
สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 หรือครัง้ ที่ 2 โดยผานเกณฑรอยละ 35
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3. การจําหนายใบสมัคร
สถาบันฯ มิไดจาํ หนายใบสมัคร ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากคูม ือการสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 และพิมพใบสมัครจากเว็บไซตสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป http://www.bpi.ac.th เว็บไซตวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด htt:p//cdare.bpi.ac.th และ
หรือ registra.bpi.ac.th/ ไดตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สํานักงานฝายอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท 0-43-511244 ตอ 111 หรือ 0-83-4519997
4. การสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
4.1 ผูส มัครสามารถสมัครสอบได 1 คณะ ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานที่
ใชในการสมัครสอบคัดเลือกทีก่ าํ หนดไวในประกาศฯ ใหถกู ตอง และสมัครผานระบบรับสมัคร
registra.bpi.ac.th/ (รับสมัครอุดมศึกษา) และพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบคนละ 500 บาท ไปชําระ
เงินไดที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
4.2 วิธีการสมัคร สามารถสมัครไดดวยตนเองและหรือสมัครออนไลนผา นเว็บไซตไดที่
ระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป registra.bpi.ac.th/ (รับสมัครอุดมศึกษา)
5. หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร
5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ. 1) พรอมสําเนาหรือใบรับรองจาก
สถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูร ะดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา
5.2 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป รูปถายนี้ตองเปนรูปถายชุดเดียวกันถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร
และบัตรประจําตัวผูสอบใหเรียบรอย กอนยื่นใบสมัคร)
5.3 บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงวาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
5.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับจริงที่มชี ื่อผูสมัคร พรอมสําเนาจํานวน 1 ชุด
5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท/ครัง้
5.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล พรอมสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 1 ชุด ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ไมตรงกับระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง
5.7 หากเจาหนาที่ตรวจสอบพบวามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชเอกสารเท็จ จะถือวา
ผลการสอบเปนโมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
6. การสอบคัดเลือก
6.1 การสอบวิชาสามัญทุกหลักสูตร ทุกคณะ สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
6.2 การสอบวิชาทฤษฎีศลิ ป คณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สอบวันที่
11 กุมภาพันธ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
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6.3 การสอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา)
1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค สอบวิชาเฉพาะสาขาในวันที่
12 กุมภาพันธ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สอบวิชาเฉพาะสาขาในวันที่
12 กุมภาพันธ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
7. การสอบสัมภาษณ
- นักศึกษาทั่วไป วันที่ 25 กุมภาพันธ 2560
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
8.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
8.2 ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิเขาศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ คณะ ทุกหลักสูตร ในวันที่
27 กุมภาพันธ 2560
ทั้งนี้ผูสมัครสามารถดูผลการสอบคัดเลือกไดที่สาํ นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
และ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด หรือที่ http://www.bpi.ac.th และ http://cdare.bpi.ac.th
9. การตรวจรางกายและเอ็กซเรย
ผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตองตรวจรางกายและเอกซเรยจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ตามเอกสารแบบพิมพการตรวจรางกายที่พมิ พไวในคูมอื การสอบคัดเลือก
เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 โดยการถายเอกสารแบบพิมพการตรวจรางกายและให
แพทยผูตรวจลงนามรับรอง แลวนําผลการตรวจไปแสดงในวันรายงานตัว (ไมตองนําฟลม เอ็กซเรยไป
แสดง)
10. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูสมัครทีผ่ า นการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษาไปรายงานตัว ณ สํานักงานอุดมศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาโดยนําหลักฐานมาแสดง ดังนี้
10.1 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจริง พรอมสําเนาที่มผี ูรบั รองสําเนา
ถูกตองจํานวน 1 ฉบับ หากยังไมไดรบั ใหผูสมัครสามารถนําสงในวันปฐมนิเทศ
10.3 ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รบั รองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
10.4 รูปถายครึ่งตัวหนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
10.5 ผลการตรวจรางกายตามแบบพิมพของสถาบันฯในคูมือการสอบคัดเลือก จํานวน
1 ชุด
10.6 เอกสารรายงานตัวซึง่ นักศึกษาไดกรอกเอกสารครบถวนแลว จํานวน 1 ชุด พรอมกับ
เงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 500 บาท และคาบํารุงการศึกษา 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท
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11. การพบอาจารยทปี่ รึกษาและลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน
พบอาจารยที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
12. การปฐมนิเทศและกิจกรรมเขาคายปรับพื้นฐาน
นักศึกษาใหมปการศึกษา 2560 เขารับการปฐมนิเทศและเขาคายนักศึกษาใหม ในวันที่
22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอาคารเทพบัณเทิง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2560

(นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

กําหนดการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559
(รอบ 2 เพิ่มเติม)
ในวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
รายการ
1. ศึกษาคูมือและพิมพใบสมัค รจาก เว็บไซต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2. รับสมัค รนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต
คณะศิลปนาฏดุริย างค และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ

วัน เดือน ป
สถานที่
21 พ.ย. 59 – 8 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
http://www.bpi.ac.th
21 พ.ย.59 – 8 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ไมเวนวันหยุดราชการ http://registra.bpi.ac.th/
10 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

http://cdare.bpi.ac.th
http://www.bpi.ac.th
4. วันสอบ
4.1 สอบวิชาสามัญ (ทุกคณะ) ภาคเชา

11 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

4.2 สอบวิชาทฤษฎี (ทุกคณะ)ภาคบาย

11 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

4.4 สอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา)
-คณะศิลปศึกษา
-คณะศิลปนาฏดุริยางค

12 ก.พ. 60
12 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ

20 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

http://cdare.bpi.ac.th
6. สอบสัมภาษณ

25 ก.พ. 60

http://www.bpi.ac.th
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

27 ก.พ. 60

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9. กิจกรรมเขาคายปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม

http://cdare.bpi.ac.th
1-5 มีนาคม 60
22- พ.ค.- 2 มิ.ย. 60

http://www.bpi.ac.th
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
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