
 
 

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

 ปีการศึกษา 2561  รอบที่ 3 

................................................. 
                
                  ตามท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2561 รอบท่ี 2 ไปแล้วนั้น   เนื่องจากมีจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่ครบตาม
แผนการรับ  จึงขอประกาศรับสมัครเพิ่มเติมรอบท่ีสามในส่วนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
  1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ในคณะวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
    คณะศิลปนาฏดุริยางค์  

       - สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน  
            - แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน  

  1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)ี ในคณะวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
    คณะศิลปศึกษา  
  - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
                               - แขนงวิชาดนตรีไทย 
                               - แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย    
       - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
              - แขนงวิชาดนตรีสากล       
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ระบบสอบคัดเลือก 
                                         2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา   
                                      -  หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลป์  พุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                      - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
     - หลักสูตรชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
    2.2  ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
        2.3  ไม่เป็นคนวิกลจริต  
         2.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระท าโดยประมาท  
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            3. การจ าหน่ายใบสมัคร  
  สถาบันฯ มิได้จ าหน่ายใบสมัคร  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือการสมัครสอบ       
คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2561  และพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
http://www.bpi.ac.th  เวบ็ไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด htt:p//cdare.bpi.ac.th และหรือ 
registra.bpi.ac.th/    ได้ต้ังแต่วันท่ี  26-31  มีนาคม  2561   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีส านักงาน   
ฝ่ายอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์   0-43-511244  ต่อ 111  , 083-4519997 ,084-2655545,  
 4. การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก   

  4.1  ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ 1 คณะ ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานท่ีใช้ใน    
การสมัครสอบคัดเลือกท่ีก าหนดไว้ในประกาศฯ ให้ถูกต้อง และสมัครผ่านระบบรับสมัคร registra.bpi.ac.th/        
(รับสมัครอุดมศึกษา) และพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครสอบคนละ 500 บาท  ไปช าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงไทยจ ากัด 
(มหาชน)  ทุกสาขา  ได้ต้ังแต่วันท่ี  26-31  มีนาคม  2561  (ตรวจสอบรายละเอียดในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ
และใบช าระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน) 
    4.2  ผู้สมัคร  “ส่งหลักฐานการสมัครสอบและหลักฐานการช าระเงิน”  รับรองส าเนาถูกต้องให้
เรียบร้อยทุกแผ่นโดยส่งไปยัง  ฝ่ายอุดมศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  เลขท่ี  25  ถนนกองพล 10 
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด    45000  (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2561) 
โดยวิทยาลัยจะพิจารณาวันสมัครสอบจากตราประทับของไปรษณีย์วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นส าคัญ  
ดังตัวอย่างการจ่าหน้าซอง  
 
กรุณาส่ง 
 
                                             ฝ่ายอุดมศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
                                             วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
                                             25  ถนนกองพล 10 
                                             ต าบลในเมือง 
                                             อ าเภอเมือง 
                                             จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                              45000   
                                                                                          (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2561) 
 
 5. หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร  
  5.1 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า   พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องให้เรียบร้อย   
  
 

http://www.bpi.ac.th/
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     5.2 รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 
3 รูป  รูปถ่ายนี้ต้องเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกันถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สอบให้
เรียบร้อย ก่อนยื่นใบสมัคร)  
  5.3 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ท่ีแสดงว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  จ านวน 1 ชุดรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย   
  5.4 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงท่ีมีช่ือผู้สมัคร พร้อมส าเนาจ านวน 1 ชุด  
  5.5 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท/ครั้ง 
  5.6  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด 
ในกรณีท่ี  ช่ือ–สกุล  ไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 
                5.7 หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้เอกสารเท็จจะถือว่าผลการสอบ
เป็นโมฆะและถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

                   6. จ านวนการรับนักศึกษาในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด                   
คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ  (คน) 

 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 6 
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 18 

ศิลปนาฏดุริยางค์ ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 13 
 
 7. การสอบคัดเลือก  
        คณะศิลปนาฏดุริยางค์  

       - สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน   แขนงวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านภาคอีสาน    

                    *สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ)  วันท่ี  3 เมษายน  2561    
           *สอบสัมภาษณ์  (เตรียม Porfolio  ใช้ในการสอบสัมภาษณ์) วนัท่ี 3 เมษายน  2561   
                คณะศิลปศึกษา  
   - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
                               - แขนงวิชาดนตรีไทย 
                               - แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย    
        - สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
        - แขนงวิชาดนตรีสากล  
                    *สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู    วันท่ี  3 เมษายน  2561  (ภาคเช้า)  
                         *สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ)  วันท่ี  3 เมษายน  2561  (ภาคบ่าย)   
           *สอบสัมภาษณ์ (เตรียม Porfolio  ใช้ในการสอบสัมภาษณ์) วันท่ี 4 เมษายน  2561  
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            8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก     
  8.1 ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วันท่ี  1 เมษายน  2561        
  8.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกหลักสูตร  ในวันท่ี 4 เมษายน  
2561   ท้ังนี้ผู้สมัครสามารถดูผลการสอบคัดเลือกได้ท่ี  ส านักงานฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  หรือ
ท่ี http://www.bpi.ac.th และ http://cdare.bpi.ac.th 

 9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
  ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาให้เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ 
registra.bpi.ac.th/  เพื่อพิมพ์ใบช าระเงินนักศึกษาใหม่  โดยใช้ระหัสประจ าตัวประชาชนในการเข้าระบบและ
พิมพ์ใบช าระเงิน   ไปช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  จ านวน  500  บาท  ได้ท่ีธนาคารกรุงไทยจ ากัด(มหาชน)
ได้ทุกสาขา  พร้อมน าส่งหลักฐานการช าระเงินในวันรายงานตัว ณ ส านักงานอุดมศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
ในวันท่ี  5-9 เมษายน  2561  เวลา 09.00 - 15.00 น.  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยน าหลักฐานมาแสดง 
ดังนี้  
  9.1 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ  
  9.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนาท่ีมีผู้รับรองส าเนา ถูกต้อง
จ านวน 1 ฉบับ  หากยังไม่ได้รับให้ผู้สมัครสามารถน าส่งในวันปฐมนิเทศ 
  9.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
  9.4 รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     ขนาด  1 นิ้ว  
จ านวน  3 รูป  
     9.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์เป็นผู้ลงนามรับรอง ฉบับจริง 1 ใบ  
  9.6 เอกสารรายงานตัวซึ่งนักศึกษาได้กรอกเอกสารครบถ้วนแล้ว จ านวน 1 ชุด  พร้อมกับเงินค่าขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท  
            10.  ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
                  พบอาจารย์ท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมช าระเงิน  ในวันท่ี  10  พฤษภาคม  2561  
 ณ  หอประชุมอาคารเทพบัณเทิง  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bpi.ac.th/
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ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 
รอบท่ี 3 

ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที่ 
1.  ศึกษาคู่มือและพิมพ์ใบสมัครจาก เว็บไซต์ 26 – 31 มี.ค. 61 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
      http://www.bpi.ac.th 

http://cdare.bpi.ac.th 
2. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  26 – 31  ม.ีค. 61  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ ไม่เว้นวันหยุดราชการ http://registra.bpi.ac.th/    
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา   

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1 เม.ย. 61 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  http://cdare.bpi.ac.th 
  http://www.bpi.ac.th 

4.  วันสอบ  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
4.1 สอบวิชาเฉพาะสาขา(ปฏิบัติ)   
     -คณะศลิปศึกษา  3 เม.ย. 61 ภาคบ่าย 
     -คณะศลิปนาฏดุริยางค ์ 3 เม.ย. 61 ภาคเช้า 

     4.2 สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 3 เม.ย. 61  ภาคเช้า 
     เฉพาะคณะศิลปศึกษา   
 4.3  สอบสัมภาษณ์   4 เม.ย. 61  
   

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับ  5 เม.ย. 61 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ปริญญาตรี  http://cdare.bpi.ac.th 
  http://www.bpi.ac.th 

6.  รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  5-9 เม.ย. 61 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
7.  ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 10 พ.ค. 61 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 

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

