
 
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  รอบท่ี 5 

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

                  ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ไดกําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี
ประจําปการศึกษา 2562 รอบท่ี 5 จึงขอประกาศการดําเนินการของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  
 1. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร  
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) คณะศิลปศึกษา จํานวน 1 สาขาวิชา คือ 
  - สาขาวิชาดนตรีศึกษา  วิชาเอกดนตรีพ้ืนบาน จํานวน   ๙   คน   
 2. คุณสมบัติของผูสมัคร  
 2.1 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา   
 2.2 ตองไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือโรคติดตอรายแรง  
 ๒.๓ ไมเปนคนวิกลจริต 
 ๒.๔ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลเวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท  
 2.5 ใช Portfolio ประกอบการสัมภาษณ 
 3. วิธีการสมัคร  
  ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดจากคูมือการสมัครสอบ คัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี     
ปการศึกษา  2562  และพิมพใบสมัครจากเว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป http://www.bpi.ac.th  เว็บไซต
วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด http//cdare.bpi.ac.th และหรือ registra.bpi.ac.th ไดตั้ งแตวัน ท่ี  1๗ – 23 
พฤษภาคม 2562 และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ีสํานักงานฝายอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท              
043-511244 หรือ 094-283-0272 หรือ 084-954-4468 
 
 4. การสมัครเขารับการสอบคัดเลือก   
  4.1  ผูสมัครสามารถสมัครสอบได 1 คณะ ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานท่ีใชในการ
สมัครสอบคัดเลือกท่ีกําหนดไวในประกาศฯ ใหถูกตอง และสมัครผานระบบรับสมัคร registra.bpi.ac.th (รับสมัคร
อุดมศึกษา) พรอมพิมพใบชําระเงินคาสมัครสอบคนละ 500 บาท และชําระคาสมัครไดท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน)  ทุกสาขา ไดตั้งแตวันท่ี 1๗ – 23 พฤษภาคม 2562 (ตรวจสอบรายละเอียดในการกรอกขอมูลสมัคร
สอบและใบชําระเงินใหถูกตองครบถวน และตองชําระเงินภายในวันเวลาท่ีกําหนดเทานั้น) 
 

 

http://www.bpi.ac.th/
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    4.2  ผูสมัคร “สงหลักฐานการสมัครสอบและหลักฐานการชําระเงิน” รับรองสําเนาถูกตอง
ใหเรียบรอยทุกแผนโดยสามารถสงดวยตัวเอง หรือทางไปรษณีย ไปยัง ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
เลขท่ี 25 ถนนกองพลสิบ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2562) 
ภายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยาลัยจะพิจารณาวันสมัครสอบจากตราประทับของไปรษณียวันสุดทาย
ของการรับสมัครเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 5. หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมัคร  
  5.1 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยระบุคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองใหเรียบรอย   
  5.2 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักเรียน – นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป  
รูปถายตองเปนรูปถายชุดเดียวกันถายมาแลวไมเกิน  6 เดือน (ติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสอบใหเรียบรอย 
กอนยื่นใบสมัคร)  
  5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอ่ืน ท่ีแสดง
วาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย   
  5.4 สําเนาทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาจํานวน 1 ชุด  
  5.5 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบจากธนาคาร 500 บาท  
  5.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พรอมสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ชุด 
ในกรณีท่ี  ชื่อ – สกุล  ไมตรงกับระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 
                5.๗ หากเจาหนาท่ีตรวจสอบพบวามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชเอกสารเท็จ จะถือวา ผลการ
สอบเปนโมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  5.๘ ส งหลักฐานในขอ ๕ .๑ – ๕ .๕  โดยสามารถส งด วยตัว เอง หรือทางไปรษณีย  ไปยั ง               
ฝายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
 
           6. จํานวนการรับนักศึกษาในสวนของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด                   

คณะ สาขาวิชา จํานวนรับ  (คน) 
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีพ้ืนบาน 9 
  
 

 

 

 

กรุณาสง   
                     ฝายอุดมศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
          เลขท่ี 25 ถนนกองพลสิบ ตําบลในเมือง  
                     อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
          (สมัครเรียนระดับปริญญาตรี 2562) 
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 7. ปฏทิินการรับสมัคร/การสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ/ประกาศผลสอบ    
  

กิจกรรม วัน เดือน ป เวลา/รายละเอียด 
สมัครดวยตนเองหรือทางออนไลน
และ สงเอกสารการสมัครทาง
ไปรษณียหรือ ยื่นเอกสารดวยตนเอง 

17 – 23 
พฤษภาคม 2562 

http://registra.bpi.ac.th/ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  24 พฤษภาคม 
2562 

http://cdare.bpi.ac.th/  หรือ 
https://www.facebook.com/RoiEtOfCollegeDramaticArts/ 

คณะศิลปศึกษา สอบขอเขียน 
วิชาทฤษฎีศิลป 
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 

26 พฤษภาคม 
2562 (ภาคเชา)  

๐๙.๐๐ – ๑๒.0๐ น 

คณะศิลปศึกษา สอบภาคปฏิบัติวิชา
เฉพาะสาขาและสอบสัมภาษณ 
(เตรียมแฟมสะสมผลงานในการสอบ
สัมภาษณ) 

26 พฤษภาคม 
2562 (ภาคบาย)   

13.00 – 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 27 พฤษภาคม 
2562 

http://cdare.bpi.ac.th/  หรือ 
https://www.facebook.com/RoiEtOfCollegeDramaticArts/ 

พิมพใบชําระเงินข้ึนทะเบียน
นักศึกษา 

27 - 28 
พฤษภาคม 2562 

http://registra.bpi.ac.th/ 
ชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

รายงานตัวและชําระเงินข้ึนทะเบียน 
นักศึกษา 

28 พฤษภาคม 
2562 

ฝายอุดมศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เลขท่ี 25 ถนนกองพล
สิบ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  45000 

 
  ๘. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  
  ผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเขาศึกษาใหเขาระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน 
registra.bpi.ac.th เพ่ือพิมพใบชําระเงินนักศึกษาใหม  โดยใชรหัสประจําตัวประชาชนในการเขาระบบและพิมพ
ใบชําระเงิน ไปชําระเงินคาข้ึนทะเบียนนักศึกษา  จํานวน  500  บาท  ไดท่ีธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)      
ทุกสาขา  พรอมนําสงหลักฐานการชําระเงินในวันรายงานตัว ณ สํานักงานอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
ในวันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม 2562 เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโดยนําหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 
  8.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   
  8.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ.1) ฉบับจริง พรอมสําเนาท่ีมีผูรับรองสําเนา ถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ หากยังไมไดรับใหผูสมัครสามารถนําสงในวันปฐมนิเทศ 
  8.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง  
  8.๔ สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา จํานวน 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองทุกฉบับ  
  8.๕ รูปถายครึ่งตัวหนาตรง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน  3 รูป  

http://cdare.bpi.ac.th/
http://cdare.bpi.ac.th/
http://registra.bpi.ac.th/
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     8.6 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทยเปนผูลงนามรับรอง ฉบับจริง 1 ใบ  
  8.7 เอกสารรายงานตัวซ่ึงนักศึกษาไดกรอกเอกสารครบถวนแลว จํานวน 1 ชุด พรอมกับเงินคาข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม 500 บาท  
 

            ๙. ปฐมนิเทศและพบอาจารยท่ีปรึกษา 
                  พบอาจารยท่ีปรึกษาและลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน  ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562  
ณ  หอประชุมอาคารเทพบันเทิง  วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   
 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
  

 ประกาศ ณ วันท่ี  1๗  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 
 
   
 
    (นายศุภวัฒน    ยามสุข) 
                        รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 
                        ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


