
 
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) 

.............................................................................. 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กำหนดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็น
นักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (๔ ปี) 

๑) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) 

กำหนดการรับสมัคร 
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
๑.๑ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า 
๑.๒ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
๑.๓ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๑.๔ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้

กระทำโดยประมาท 

๒. การรับสมัคร 
ร ั บสม ั ครผ่ านระบบออนไลน ์ทาง http://registra.bpi.ac.th ห ั วข ้ อ  “สม ั ครเร ี ยน”  

พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูล” และชำระ 
ค่าสมัครที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ต ั ้งแต่ว ันที ่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ต้องชำระเง ินภายใน 
วันเวลาที่กำหนดเท่านั้น) 

๓. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
๓.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) / (รบ.๑) ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ 
- แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 



(๒) 

๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่รับรองสถานะการพำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

๓.๓ หลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมถ่ายสำเนา ๒ ฉบับ 
ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ด้วยตนเองผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองนำส่งไปรษณีย์ 

ไปที ่ว ิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และวงเล็บมุมชองว่า “ส่งหลักฐานการสมัครสอบและการชำระเงิน”  
ตามท่ีอยู่ที่ระบดุ้านล่าง 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
เลขที่ ๒๘ ตำบลบางแก้ว 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
๑๔๐๐๐ 

(ส่งหลักฐานการสมัครสอบและการชำระเงิน) 

๔. กำหนดการสอบคัดเลือก 
๔.๑ วัน เวลา ในการคัดเลือก  

วันที่เสาร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 
๑) การสอบภาคปฏิบัติ 

- ความถนัดทางดนตรีตามวิชาเอกที่สมัคร 
๒) การสอบสัมภาษณ์ 
 - ทัศนคติและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

- ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 - ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- พิจารณา Portfolio ประกอบการสัมภาษณ์ 

  ๔.๒ ขั้นตอนการสอบคัดเลือก 

๑) การสอบภาคปฏิบัติ 
- ให้ผู้เข้าสอบสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

“สม ัคร เร ี ยน ป .ตร ี  วนศ .อ ่ า งทอง   รอบ ๒/๒๕๖๕ (ดนตร ีศ ึ กษา ) ”  หร ือผ ่ านทาง เว ็บ ไซต์  

http://line.me/ti/g/R2cZXsc_69 (ควรดำเนินการทันทีหลังจากที่กรอกข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบการสอบ

คัดเลือก) 

 

 

 



(๓) 

- ให้ผู ้มีส ิทธิ ์สอบจัดเตรียมคลิปวีดีโอแนะนำตัวและการแสดงทักษะ

ความสามารถ จำนวน ๑ คลิปความยาวรวมกันไม่เกิน ๑๐ นาที ไม่มีการตัดต่อและปรับแต่งเสียงตลอดทั้งคลิป 

ระบุชื่อไฟล์ “ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ” ให้เรียบร้อย 

- ขณะบันทึกภาพ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดสุภาพ 

- อัพโหลดไฟล์วีดีโอและเก็บเข้าบันทึกในโน้ต หรือแนบลิงค์แชร์การเข้าถึง

ไฟล์ผ่านช่องทางบัญชีออนไลน์ที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Facebook, YouTube, Google Drive) นำส่งเข้ากลุ่ม

ไลนว์ิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง “สมัครเรียน ป.ตรี วนศ.อ่างทอง  รอบ ๒/๒๕๖๕ (ดนตรีศึกษา)”  

๒) การสอบสัมภาษณ์ 

- ให้ผู ้มีสิทธิ์สอบจัดเตรียมไฟล์ Portfolio ในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .pdf  

ระบุช ื ่อไฟล์ด ้วย “ชื ่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู ้ เข ้าสอบ” ให้เร ียบร้อย นำส่งพร้อมกับไฟล์ว ีด ีโอ 

ในกลุ่มไลน์ “สมัครเรียน ป.ตรี วนศ.อ่างทอง  รอบ ๒/๒๕๖๕ (ดนตรีศึกษา)” 

- ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มการสัมภาษณ์ตามสาขาวิชาที่สมัคร (ผู้ประสานงานจะ

ติดต่อไปยังผู้สมัครเพ่ือแจ้งรายละเอียดช่องทางการสื่อสารให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) 

- จัดเตรียมสถานที ่และอุปกรณ์การสื ่อสารสำหรับรับการสัมภาษณ์  

ควรอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน มีความสะดวกในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

- ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดสุภาพ 

- เมื่อถึงลำดับของผู้เข้าสอบ ให้เข้าสู่ระบบออนไลน์ตามช่องทางที่กำหนด 

แนะนำตนเองพร้อมระบุชื่อสังกัดที่กำลังศึกษา/สังกัดเดิม พร้อมแจ้งสาขาวิชาเอก/เครื่องมือเอก ที่ระบุในการ

สมัครสอบให้คณะกรรมการทราบ 

- คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามข้ันตอนในแต่ละสาขาวิชา 

  ๔.๓ กำหนดส่งผลงาน  

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถ

นำส่งไฟล์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ 

๕. การประกาศผลการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://cdaat.bpi.ac.th 

และเฟสบุ๊ควิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

๖. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
๖.๑ ผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ให้เข้า

ดำเนินการในระบบลงทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ (http://registra.bpi.ac.th) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
นักศึกษาใหม่ โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น



(๔) 

นักศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมนำส่งหลักฐาน 
การชำระเงินและสำเนา ๒ ฉบับทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

จ ัดส ่งเอกสารหล ักฐานการชำระเง ิน ระบ ุช ื ่อผู้ ส ่ง “งานทะเบ ียนและประมวลผล  
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง” ตามท่ีอยู่ที่ระบดุ้านล่าง 
 

งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
เลขที่ ๒๘ ตำบลบางแก้ว 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
๑๔๐๐๐ 

(ส่งหลักฐานการชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา) 
 
๖.๒ ผู ้ที ่มีสิทธิ ์เข้าศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง

กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ค่าบำรุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื ่น ๆ จำนวน ๑๕,๓๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรงุไทยทุกสาขา พร้อมนำส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนา 
๒ ฉบับ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๗. การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
จ ่ าหน ้ า ไปรษณ ี ย์ ส่ ง ไปย ั ง ว ิ ทย าล ั ยนาฏ ศ ิ ลปอ ่ า งทองและว ง เ ล ็ บม ุ มชองว่ า  

“ส่งเอกสารขึ ้นทะเบียนนักศึกษา” โดยส่งไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (ตามที่อยู ่ที่ระบุในข้อ ๖.๑)  
ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๕  โดยจะพิจารณารับเอกสารจากวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นหลัก 

เอกสารที่ต้องนำส่งไปรษณีย์ มีดังนี้ 
๗.๑ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) / (รบ.๑) ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๗.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๗.๓ ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยแพทย์ทีม่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็น

ผู้ลงนามรับรอง ฉบับจริง ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครนำส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ชำระ 
เงินค่าสมัคร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที ่กำหนด วิทยาลัย 
นาฏศิลปอ่างทองจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง



สรุปขั้นตอนการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒) 

 

รายการ วัน/เดือน/ปี วิธีการดำเนินการ/สถานที ่
๑. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

(ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท) 
๑ ธ.ค. ๖๔ 

– 
๓๑ ธ.ค. ๖๔ 

๑. กรอกใบสมัครและพิมพ์ใบชำระเงินผ่าน 
http://registra.bpi.ac.th 
๒. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
๓. นำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 

๗ ม.ค. ๖๕ ตรวจสอบรายชื่อที่  
๑) http://cdaat.bpi.ac.th 
๒) เฟสบุ๊คเพจ “วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง” 

๓. ส่งคลิปแนะนำตัวและผลงานการ
แสดงความสามารถ พร้อมไฟล์ 
Portfolio 

ภายในวันที่ 
๑๗ ม.ค. ๖๕ 

กลุ่มไลน์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
“สมัครเรียน ป.ตรี วนศ.อ่างทอง  รอบ ๒/
๒๕๖๕ (ดนตรีศึกษา)” 

๓. สอบคัดเลือก 
 - สอบภาคปฏิบัติ 
 - สอบสัมภาษณ์ 

๒๒ ม.ค. ๖๕ สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ 
 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๒๘ ม.ค. ๖๕ ตรวจสอบรายชื่อที่  
๑) http://cdaat.bpi.ac.th 
๒) เฟสบุ๊คเพจ “วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง” 

๕. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
(ค่าข้ึนทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท)  

๒๘ ม.ค. ๖๕ 
– 

๔ ก.พ. ๖๕ 

๑. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนและพิมพ์ใบ 
ชำระเงินผ่าน http://registra.bpi.ac.th 
๒. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
๓. นำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ 

๖. ชำระเงินบำรุงการศึกษา และอ่ืน ๆ 
(จำนวน ๑๕,๓๐๐ บาท) 

 

๑๔ ก.พ. ๖๕ 
- 

๔ มี.ค. ๖๕ 

๑. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนและพิมพ์ 
ใบชำระเงินผ่าน http://registra.bpi.ac.th 
๒. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
๓. นำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ 

๗. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภายในวันที่ 
๑๗ พ.ค. ๖๕ 

นำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ 

๘. ปฐมนิเทศนักศึกษา ... พ.ค. ๖๔ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 



(๖) 

 

QR กลุ่มไลน์สมัครเรียน ป.ตรี วนศ.อ่างทอง  รอบ ๒/๒๕๖๕ (ดนตรีศึกษา)” 

                       


