
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลยันาฏศิลปรอยเอ็ด 

เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป  ปการศึกษา 2560  (รอบ 2 เพ่ิมเติม) 

............................................................... 
 

 ดวยวทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป  กําหนดเปดรับสมคัรนักศึกษา        
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจาํปการศึกษา 2560  รอบ 2  เพ่ิมเติม   โดยวิธีการสอบคัดเลือก     
ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 1. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร  
  1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ป) ในคณะวิชาและสาขาวชิา ดังนี้  
   1) คณะศิลปนาฏดุริยางค  

       - สาขาวิชาศลิปะดนตรแีละการแสดงพ้ืนบาน  
         - แขนงวิชาศลิปะดนตรแีละการแสดงพ้ืนบานภาคอีสาน (ดนตรี) 
                - แขนงวิชาศลิปะดนตรแีละการแสดงพ้ืนบานภาคอีสาน (การแสดง)   

  1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) ในคณะวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
   1) คณะศิลปศึกษา  

                              -สาขานาฏศิลปไทยศกึษา 
                              - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
                                  - แขนงวชิาดนตรีไทย 
                                   - แขนงวชิาคีตศลิปไทย    
             - สาขาวิชาดนตรีคีตศลิปสากลศึกษา  
                  - แขนงวชิาดนตรีสากล       
 2. คุณสมบัติของผูสมัคร  
  2.1 นักศึกษาทัว่ไป  
    2.1.1 ผูสมัครหลกัสูตรศลิปบัณฑิต (4ป) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ป)          
ตองสาํเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
    2.1.2 ไมเปนคนวิกลจริต  
    2.1.3 ไมเคยตองโทษตามคาํพิพากษาของศาลเวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด       
อันไดกระทําโดยประมาท  
    2.1.4  ไมเปนโรคติดตอรายแรง  
                      2.1.5  กรณีท่ีสมัครคณะศลิปศึกษาตองสอบผาน PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครขูอง
สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ  ครั้งท่ี 1 หรือครัง้ท่ี 2  โดยผานเกณฑรอยละ 35   
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    3. การจําหนายใบสมัคร  
  สถาบันฯ มิไดจาํหนายใบสมัคร  ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากคูมือการสมัครสอบ       
คัดเลือกเขาศกึษาในระดับปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2560  และพิมพใบสมัครจากเว็บไซตสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป http://www.bpi.ac.th  เว็บไซตวิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด htt:p//cdare.bpi.ac.th และ
หรือ registra.bpi.ac.th/    ไดต้ังแตวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2559   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี
สาํนักงานฝายอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท   0-43-511244  ตอ 111  หรือ 0-83-4519997   

 4. การสมคัรเขารับการสอบคัดเลอืก   
  4.1  ผูสมัครสามารถสมคัรสอบได 1 คณะ ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัตแิละหลักฐานท่ี
ใชในการสมคัรสอบคัดเลือกทีกํ่าหนดไวในประกาศฯ ใหถกูตอง และสมคัรผานระบบรับสมัคร 
registra.bpi.ac.th/   (รับสมคัรอุดมศึกษา) และพิมพใบชาํระเงินคาสมคัรสอบคนละ 500 บาท  ไปชาํระ
เงินไดที่ธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน)  ทุกสาขา 
                4.2  วิธีการสมัคร  สามารถสมัครไดดวยตนเองและหรอืสมัครออนไลนผานเวบ็ไซตไดท่ี 
ระบบบริหารการศกึษา สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป registra.bpi.ac.th/   (รับสมัครอุดมศกึษา) 

 5. หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร  
  5.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ. 1) พรอมสําเนาหรอืใบรับรองจาก            
สถานศึกษาวากาํลังศึกษาอยูระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
หรือเทียบเทา  
  5.2 รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  แตงกายเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว  
จํานวน 3 รูป  รูปถายน้ีตองเปนรปูถายชุดเดียวกันถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร           
และบัตรประจาํตัวผูสอบใหเรียบรอย กอนย่ืนใบสมคัร)  
  5.3 บัตรประจาํตัวประชาชน หรือใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรอืหลักฐานอื่น               
ท่ีแสดงวาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  จาํนวน 1 ชุด 
  5.4 สําเนาทะเบียนบานฉบับจรงิท่ีมีชื่อผูสมัคร พรอมสาํเนาจํานวน 1 ชุด  
  5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท/ครัง้ 
  5.6  หลกัฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล พรอมสาํเนาทะเบียนบาน          
อยางละ 1 ชุด ในกรณีท่ี  ชื่อ – สกุล  ไมตรงกับระเบียนแสดงผลการเรียนหรอืใบรบัรอง 
                5.7 หากเจาหนาท่ีตรวจสอบพบวามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชเอกสารเท็จ จะถอืวา 
ผลการสอบเปนโมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  
 
 6. การสอบคัดเลือก  
  6.1 การสอบวชิาสามัญทุกหลักสูตร  ทุกคณะ  สอบวันท่ี 11  กุมภาพันธ  2560              
ณ  วิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด   
  6.2 การสอบวชิาทฤษฎศีลิป  คณะศลิปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา สอบวันท่ี         
11  กุมภาพันธ  2560    ณ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
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  6.3 การสอบภาคปฏบิัติ (วิชาเฉพาะสาขา) 
   1) หลักสูตรศลิปบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค สอบวิชาเฉพาะสาขาในวันที่            
12  กุมภาพันธ  2560    ณ  วิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด   
   2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สอบวชิาเฉพาะสาขาในวันท่ี           
12  กุมภาพันธ  2560     ณ วิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด  

 7. การสอบสัมภาษณ  
  - นักศกึษาท่ัวไป วันที่  25  กุมภาพันธ  2560         
 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก     
  8.1 ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ  ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ  2560        
  8.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกหลกัสูตร ในวันท่ี       
27  กุมภาพันธ  2560       
     ท้ังนี้ผูสมคัรสามารถดูผลการสอบคัดเลือกไดท่ีสาํนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป                        
และ วิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด  หรือท่ี http://www.bpi.ac.th และ http://cdare.bpi.ac.th 
  
 9. การตรวจรางกายและเอ็กซเรย  
  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองตรวจรางกายและเอกซเรยจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล        
ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับรอง  ตามเอกสารแบบพิมพการตรวจรางกายท่ีพิมพไวในคูมือการสอบคัดเลอืก
เขาศึกษาระดับปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2560  โดยการถายเอกสารแบบพิมพการตรวจรางกายและให
แพทยผูตรวจลงนามรับรอง  แลวนําผลการตรวจไปแสดงในวันรายงานตัว (ไมตองนําฟลมเอ็กซเรยไป
แสดง)  
  
           10. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  
  ผูสมัครทีผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษาไปรายงานตัว ณ สํานักงานอุดมศึกษา
วิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด  ในวันท่ี  1-5  มีนาคม   2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่อขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาโดยนําหลกัฐานมาแสดง ดังนี้  
  10.1 บัตรประจาํตัวประชาชนพรอมสาํเนาถูกตอง  จาํนวน 1 ฉบับ  
  10.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบบัจรงิ พรอมสําเนาที่มีผูรบัรองสาํเนา 
ถูกตองจาํนวน 1 ฉบบั  หากยังไมไดรบัใหผูสมัครสามารถนําสงในวันปฐมนิเทศ 
  10.3 ทะเบียนบาน พรอมสาํเนาท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอง จาํนวน 1 ฉบบั 
  10.4 รูปถายครึ่งตัวหนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป     
ขนาด  1 น้ิว  จาํนวน  3 รูป  
     10.5 ผลการตรวจรางกายตามแบบพิมพของสถาบันฯในคูมือการสอบคัดเลือก จาํนวน          
1 ชุด  
  10.6 เอกสารรายงานตัวซ่ึงนักศึกษาไดกรอกเอกสารครบถวนแลว จาํนวน 1 ชุด  พรอมกับ
เงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 500 บาท และคาบาํรงุการศึกษา  3,500  บาท  รวมท้ังสิ้น 4,000  บาท 
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            11.  การพบอาจารยทีป่รึกษาและลงทะเบียนเรยีนพรอมชําระเงิน 
                  พบอาจารยท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียนพรอมชาํระเงิน  ในวันท่ี  22  พฤษภาคม  2560  
 12. การปฐมนิเทศและกิจกรรมเขาคายปรับพ้ืนฐาน  
   นักศึกษาใหมปการศกึษา 2560  เขารับการปฐมนิเทศและเขาคายนกัศึกษาใหม ในวันที่  
22  พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560   ณ  หอประชุมอาคารเทพบัณเทิง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   
  
                                จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

             ประกาศ   ณ  วันท่ี  25  มกราคม  พุทธศกัราช  2560   
                         
 
       
                                 

                         (นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักด์ิ)  
                      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศลิปรอยเอ็ด 
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กําหนดการรับสมัครนกัศกึษาเขาศกึษาในระดบัปริญญาตรี ปการศกึษา 2559   
(รอบ 2  เพิ่มเติม) 

 ในวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป กระทรวงวฒันธรรม  
 

รายการ วัน เดือน ป สถานท่ี 
1.  ศึกษาคูมือและพิมพใบสมัครจาก เว็บไซต 21 พ.ย. 59 – 8 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  http://www.bpi.ac.th 
2. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  21 พ.ย.59 – 8 ก.พ. 60  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 คณะศิลปนาฏดุริยางค และ ไมเวนวันหยุดราชการ http://registra.bpi.ac.th/    
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา   

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 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 12 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
     -คณะศิลปนาฏดุริยางค 12 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
   

5.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 20 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

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

6.  สอบสัมภาษณ 25 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

   
7.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาศึกษาระดับ  27 ก.พ. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

ปริญญาตรี  http://cdare.bpi.ac.th 
  http://www.bpi.ac.th 

8.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  1-5 มีนาคม  60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
9.  กิจกรรมเขาคายปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม 22- พ.ค.- 2 มิ.ย. 60 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 
 


