ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 รอบที่ 5

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

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพั ฒ นศิลป ไดกําหนดเปดรับสมัครนั กศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2562 รอบที่ 5 จึงขอประกาศการดําเนินการของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) คณะศิลปศึกษา จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีพื้นบาน จํานวน ๙ คน
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทา
2.2 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือโรคติดตอรายแรง
๒.๓ ไมเปนคนวิกลจริต
๒.๔ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลเวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
2.5 ใช Portfolio ประกอบการสัมภาษณ
3. วิธีการสมัคร
ผูสนใจสามารถศึ กษารายละเอียดจากคูมือการสมัครสอบ คัดเลื อกเขาศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
ปการศึกษา 2562 และพิมพใบสมัครจากเว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป http://www.bpi.ac.th เว็บไซต
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร อ ยเอ็ ด http//cdare.bpi.ac.th และหรื อ registra.bpi.ac.th ได ตั้ ง แต วั น ที่ 1๗ – 23
พฤษภาคม 2562 และสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ สํ า นั ก งานฝ า ยอุ ด มศึ ก ษา หมายเลขโทรศั พ ท
043-511244 หรือ 094-283-0272 หรือ 084-954-4468
4. การสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
4.1 ผูสมัครสามารถสมัครสอบได 1 คณะ ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานที่ใชในการ
สมัครสอบคัดเลือกที่กําหนดไวในประกาศฯ ใหถูกตอง และสมัครผานระบบรับสมัคร registra.bpi.ac.th (รับสมัคร
อุดมศึกษา) พรอมพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบคนละ 500 บาท และชําระคาสมัครไดที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา ไดตั้งแตวันที่ 1๗ – 23 พฤษภาคม 2562 (ตรวจสอบรายละเอียดในการกรอกขอมูลสมัคร
สอบและใบชําระเงินใหถูกตองครบถวน และตองชําระเงินภายในวันเวลาที่กําหนดเทานั้น)

๒
4.2 ผูสมัคร “สงหลักฐานการสมัครสอบและหลักฐานการชําระเงิน” รับรองสําเนาถูกตอง
ใหเรียบรอยทุกแผนโดยสามารถสงดวยตัวเอง หรือทางไปรษณีย ไปยัง ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
เลขที่ 25 ถนนกองพลสิ บ ตํ าบลในเมื อง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด (สมัครเรียนระดับ ปริญ ญาตรี 2562)
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยาลัยจะพิจารณาวันสมัครสอบจากตราประทับของไปรษณียวันสุดทาย
ของการรับสมัครเปนสําคัญ
กรุณาสง

ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
เลขที่ 25 ถนนกองพลสิบ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000
(สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2562)

5. หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร
5.1 สําเนาระเบี ย นแสดงผลการเรีย น (ปพ.1) โดยระบุคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรี ยน พรอมรับ รอง
สําเนาถูกตองใหเรียบรอย
5.2 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักเรียน – นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
รูปถายตองเปนรูปถายชุดเดียวกันถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสอบใหเรียบรอย
กอนยื่นใบสมัคร)
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ที่แสดง
วาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย
5.4 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาจํานวน 1 ชุด
5.5 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบจากธนาคาร 500 บาท
5.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พรอมสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ชุด
ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ไมตรงกับระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง
5.๗ หากเจาหนาที่ตรวจสอบพบวามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชเอกสารเท็จ จะถือวา ผลการ
สอบเปนโมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
5.๘ ส ง หลั ก ฐานในข อ ๕.๑ – ๕.๕ โดยสามารถส ง ด ว ยตั ว เอง หรื อ ทางไปรษณี ย ไปยั ง
ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
6. จํานวนการรับนักศึกษาในสวนของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
คณะ
สาขาวิชา
ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีพื้นบาน

จํานวนรับ (คน)
9

7. ปฏิทินการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบ
กิจกรรม
วัน เดือน ป
สมัครดวยตนเองหรือทางออนไลน 17 – 23
และ สงเอกสารการสมัครทาง
พฤษภาคม 2562
ไปรษณียหรือ ยื่นเอกสารดวยตนเอง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
24 พฤษภาคม
2562
คณะศิลปศึกษา สอบขอเขียน
26 พฤษภาคม
วิชาทฤษฎีศิลป
2562 (ภาคเชา)
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
คณะศิลปศึกษา สอบภาคปฏิบัติวิชา 26 พฤษภาคม
เฉพาะสาขาและสอบสัมภาษณ
2562 (ภาคบาย)
(เตรียมแฟมสะสมผลงานในการสอบ
สัมภาษณ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 27 พฤษภาคม
2562
พิมพใบชําระเงินขึ้นทะเบียน
27 - 28
นักศึกษา
พฤษภาคม 2562
รายงานตัวและชําระเงินขึ้นทะเบียน 28 พฤษภาคม
นักศึกษา
2562

๓

เวลา/รายละเอียด
http://registra.bpi.ac.th/
http://cdare.bpi.ac.th/ หรือ
https://www.facebook.com/RoiEtOfCollegeDramaticArts/
๐๙.๐๐ – ๑๒.0๐ น
13.00 – 16.30 น.

http://cdare.bpi.ac.th/ หรือ
https://www.facebook.com/RoiEtOfCollegeDramaticArts/
http://registra.bpi.ac.th/
ชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เลขที่ 25 ถนนกองพล
สิบ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000

๘. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูสมัครที่ผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษาใหเขาระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน
registra.bpi.ac.th เพื่อพิมพใบชําระเงินนักศึกษาใหม โดยใชรหัสประจําตัวประชาชนในการเขาระบบและพิมพ
ใบชํ าระเงิน ไปชําระเงิน คาขึ้นทะเบี ยนนักศึกษา จํานวน 500 บาท ไดที่ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)
ทุกสาขา พรอมนําสงหลักฐานการชําระเงินในวันรายงานตัว ณ สํานักงานอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยนําหลักฐานมาแสดง ดังนี้
8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
8.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจริง พรอมสําเนาที่มีผูรับรองสําเนา ถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ หากยังไมไดรับใหผูสมัครสามารถนําสงในวันปฐมนิเทศ
8.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
8.๔ สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา จํานวน 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ
8.๕ รูปถายครึ่งตัวหนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 3 รูป

๔
8.6 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทยเปนผูลงนามรับรอง ฉบับจริง 1 ใบ
8.7 เอกสารรายงานตัวซึ่งนักศึกษาไดกรอกเอกสารครบถวนแลว จํานวน 1 ชุด พรอมกับเงินคาขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม 500 บาท
๙. ปฐมนิเทศและพบอาจารยที่ปรึกษา
พบอาจารยที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมอาคารเทพบันเทิง วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒

(นายศุภวัฒน ยามสุข)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

