
 

 

 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ ๓)  

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ตามที่  คณะศิลปศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี               
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี ) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๓)   
ตั้งแต่วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๔๖๔ นั้น บัดนี้  คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๓) ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๒๒๒-๐๐๑ นายจรัลชัย เกิดโพชา   
๒.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๑ นายปิยวัฒน์ เขมาทานต์   
๓.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๒ นายธันยบูรณ์ อภิรักษ์ชัยพร   

๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๒๕๑-๐๐๑ นายณพิชญ์ศิลป์ ไชยวงษ์   
๒.  ๓๐๐-๐๒๕๒-๐๐๑ นายภาดล พราหมณ์ประยูร  
๓.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๑ นายนราธร พูลเทกอง  ขาดหลักฐานการชำระเงิน 

หมายเหตุ   
๑. ผู้ที่ยังส่งเอกสารการสมัครสอบไม่ครบ ให้นำส่งเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่พิจารณาผลคะแนนสอบ 

๒. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ติดต่อ 

ฝ่ายวิชาการคณะศิลปศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๓๕๖-๓๖๒๔ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 



๒ 

การดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธี Online 

๑. วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๒.  วิธีการสอบคัดเลือก 
๒.๑  สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom) 

  ๑. สัมภาษณ์ความถนัดทางวิชาชีพคร ู

 - รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ทัศนคติและเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู 

  ๒. สัมภาษณ์ความถนัดทางศิลปะ 

- รายละเอียดเนื้อหาการสอบ : ๑. ด้านความรู้เกี่ยวกับสาขาที่เรียน 

    ๒. ด้านทัศนคติในการศึกษาครู 

๓. ด้านเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณ์ 

๑. เข้ากลุ่มไลน์ “สอบเข้าป.ตรี รอบ ๓/๒๕๖๔” โดย Scan QR Code  

(ควรดำเนินการทันที) 

๒. แต่งกายชุดนักเรียน, ชุดสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 

  ๓. การสอบสัมภาษณ์ ควรอยู่ในสถานที่ เงียบ สะดวกต่อการสื่อสาร เพราะอาจมีปัญหาเรื่องสัญญาณ 

ในการสื่อสารได้ 

  ๔. ส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ pdf. (อัพโหลดพร้อม Video Clip) 

๒.๒ สอบปฏิบัติ (ส่ง Video Clip) 

  ๒.๒.๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย  

   - การบรรเลง หรือขับร้องเพลงที่แสดงทักษะความสามารถ จำนวน ๑ เพลง  

(ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

๒.๒.๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล 

๑. การปฏิบัติ Scale พร้อม Arpeggio ของบทเพลงที่นำมาสอบโดยเล่นจากความจำ 

๒. การบรรเลง หรือขับร้องเพลงประเภทคลาสสิค หรือ แจ๊ส จำนวน ๒ บทเพลง 

(ตอ้งเป็นบทเพลงที่มีจังหวะแตกต่างกัน) ปฏิบัติพร้อม Backing Track หรือมี Accompaniment ในการสอบด้วย 

 

 



๓ 

ขัน้ตอนในการสอบปฏิบัติ 
๑. ผู้มีสิทธิ์สอบบันทึกการแสดงพร้อมการแนะนำตัว โดยประกอบด้วย 

๑.๑ กล่าวแนะนำตัว ชื่อ - สกุล อายุ  
๑.๒ ประเภทเครื่องมือ 
๑.๓ สถานศึกษาเดิม, จังหวัด 
๑.๔ เป็นผู้สมัครสาขาวิชา, คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๑.๕ ปฏิบัติตามรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา 
ตัวอย่าง “สวัสดีครับ กระผม นายคีตกวี เสียงหวาน อายุ ๑๘ ปี ปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ระนาดเอก  

จากโรงเรียนสตรีศรีนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” 

๒. แตง่กายชุดนักเรียน, ชุดจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา นุ่งโจงกระเบนแดง) 
๓. Video Clip ต้องไมม่ีการตัดต่อ แก้ไข และไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน 
๔. ตั้งชื่อ Video Clip ด้วย ชื่อ - นามสกุล, ผู้สมัครสาขาวิชา, คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ตัวอย่าง นายคีตกวี เสียงหวาน ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๕. ใส่รายละเอียดใต้ Video Clip พอสังเขป (ชื่อเพลง, ชื่อท่อน, ประเภทของเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง) 
๖. อัพโหลด Video Clip ผ่านทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ  
๗. ส่งผลงานได้ตั้ งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔   โดยส่ง Link ผลงาน และ Portfolio  

ได้ที ่https://forms.gle/1TJHdSzfpx8mnPDn6 หรือ Scan QR Code 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
  คณ ะศิลปศึ กษา จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ กษาต่ อคณ ะศิ ลปศึ กษ า ผ่ านทาง 
http://fed.bpi.ac.th และ Facebook คณะศิลปศึกษา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

จึงประกาศเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน        

                ประกาศ ณ วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม) 

คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 

https://forms.gle/1TJHdSzfpx8mnPDn6

