
 
 

 

 
 
 

  
ประกาศคณะศิลปนาฏดุริยางค ์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๒) 
__________________________________________ 

  

  ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ วธ ๐๘๐๑/๔๖๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องประกาศรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ในการนี้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (รอบ ๒)  ประกอบด้วยข้อมูล และรายละเอียดในการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 

 หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
  หลักสูตรศิลปบัณฑิต ๔ ปี ดังนี้ 
   ๑) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
   ๒) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
 รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
   ๑.๑ เป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป และนักเรียนของสถานศึกษาอื่นๆ 
    ๑.๑.๑ เป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปหรือนักเรียนของสถานศึกษาอื่นๆ ที่ ก ำลั ง
ศึ ก ษ า อ ยู ่ ชั ้ น ธย ม ศึ ก ษ า ปีที่  ๖ หรือนักเรียนของสถานศึกษาอื่นๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันปีที่ ๓ 
 ๑.๑.๒ กำหนดเกณฑ์รับสมัครดังนี ้
    - เกรดเฉลี่ยรวม ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
   - ใช้ Portfolio ประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และบุคคลทั่วไป     
  ๑.๒.๑ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี ้
     - หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
     - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
 เทียบเท่า 
 



 
 

 

    - หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    - หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
    - หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
  ๒. การสมัครคัดเลือก 
   กำหนดรับสมัครออนไลน์ทาง http://registra.bpi.ac.th/ หัวข้อ“รับสมัครอุดมศึกษา” 
พร้อม พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท และชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่  
๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ต้องชำระภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น) 
 
  ๓. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
   ๓.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) / (รบ.๑) ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    - แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๔ ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ 
    - แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 
   ๓.๒ หลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร ๕๐๐ บาท 
   ๓.๓ ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยนำส่งมาที่  
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาไม่ครบตามข้อ ๓.๑ – ๓.๓
 จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธ์ิในการสมัครสอบ 

  ๔. กำหนดการคัดเลือก วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
   - วิธีการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ (ผ่านระบบ ZOOM) 
   - พิจารณา Portfolio 

  ๕. การประกาศรายชื่อ 
   ๕.๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๕.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ  สามารถติดตามประกาศได้ที่ "http://bpi.ac.th" และช่องทาง เพจ Facebook : คณะศิลปนาฏดุริยางค์           

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 

ฝ่ายทะเบียน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เลขที่ ๑๑๙/๑๒ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทร. ๐๙๘-๙๒๔-๑๖๓๕ 



 
 

 

  ๖. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เข้าระบบ

ทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินนักศึกษาใหม่ โดยใช้   
รหัสประจำตัวประชาชนในการเข้าดำเนินการและชำระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
ผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา) พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์วันที่  ๒๘ มกราคม –  
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

     จัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ดังนี้ 
   ๖.๑ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในส่วนกลางให้ส่งเอกสารมายัง  ฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผล และวงเล็บมุมซองว่า “ส่งหลักฐานการชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา” โดยส่งไปยัง 
ที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่รับของ
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

 
 
 
 
  
 
 
 
    
  ๗. การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
   สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในส่วนกลางให้ส่งเอกสารดังนี้ มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

และวงเล็บมุมซองว่า “ส่งเอกสารข้ึนทะเบียนนักศึกษา” โดยส่งไปยังที่ อยู่ด้านบน ภายในวันที่   
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

   เอกสารที่ต้องนำส่งไปรษณีย์ มีดังนี้ 
   ๗.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) / (รบ.๑)๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   ๗.๒ สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง 
   ๗.๓ ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์เป็นผู้ลงนามรับรอง ฉบับจริง ๑ ฉบับ 
 หมายเหต ุ ที่อยู่ในการส่งเอกสารดูในข้อ ๖.๑ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ   ณ  วันที ่     พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
   

 
    

 
  

                ( รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคำ ) 
              คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์              

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
เลขที่ ๑๑๙/๑๒ หมู่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
 
                                 (ส่งหลกัฐานการชำระเงินข้ึนทะเบียนนักศึกษา) 


