
 

 

 
ประกาศคณะศิลปศึกษา  

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑) 
...................................................  

ตามท่ี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑) เสร็จส้ินแล้ว จึงได้ด าเนินการประมวลผลสรุปรายช่ือ             
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑)  

คณะศิลปศึกษา จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (รอบ ๑) ในแต่ละสาขาตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. เข้าระบบทะเบียนและประมวลผลออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/ เพื่อพิมพ์ใบช าระเงิน
นักศึกษาใหม่ โดยใช้รหัสประจ าตัวประชาชนในการเข้าด าเนินการและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน ถึง ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ โดยส่งเอกสารหลักฐานการช าระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษามายัง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล พร้อมวงเล็บมุม
ซองว่า “ส่งหลักฐานการช าระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา” โดยส่งไปตามท่ีอยู่ข้างล่าง ภายในวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
และจะพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันท่ีรับซองไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

  ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด าเนินการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา ค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ จ านวน ๑๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน  
สามร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  

  ๓. พิมพ์แบบรายงานตัว (ท้ายประกาศ) พร้อมกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน 
น าส่งพร้อมหลักฐานรายงานตัว ประกอบด้วย 
   ๓.๑ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ (ปพ.๑) ๖ ภาคการศึกษา จ านวน ๒ ฉบับ              
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
   ๓.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   ๓.๓  ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐโดยแพทย์เป็นผู้รับรองฉบับจริง ๑ ฉบับ 

   ๓.๔  ผลการสอบ PAT๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู  

  โดยให้น าส่งหลักฐานการรายงานตัวภายในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายทะเบียน         
และประมวลผล ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓              
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

  หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าศึกษา     

     ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๘   กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม) 

คณบดีคณะศิลปศึกษา 



๒ 

คณะศิลปศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ – นามสกลุ 

๑ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๑ น.ส.กชพร รอดน้อย   

๒ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๒ น.ส.กนกกาญจน์ ค าภารัตน์  

๓ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๓ น.ส.กมลชนก ค าสาวงษ์  

๔ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๔ น.ส.กรกช พิทักษ์  

๕ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๕ น.ส.กัลยรัตน์ สุระทัศน์  

๖ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๖ น.ส.กุลธิดา สมีเพ็ชร  

๗ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๗ น.ส.กุลนิษฐ์ เช่ียวสกุล  

๘ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๘ น.ส.กุศลิน นามโชติ  

๙ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๐ น.ส.จริญญา ชอุ่มผล  

๑๐ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๑ น.ส.จินต์จุฑา ฤกษ์ดี  

๑๑ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๒ น.ส.จิรภร เผือกวัฒนะ  

๑๒ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๓ น.ส.จิราพรรณ เบญจอภิรัตน์  

๑๓ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๕ น.ส.ณัฎธิดา บุญลาภ  

๑๔ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๖ น.ส.ทักษพร กรุดสัมพันธ์  

๑๕ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๗ น.ส.ธาราทิพย์ หลักบ้าน  

๑๖ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๘ น.ส.นลินพร กกรัมย์  

๑๗ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๐ น.ส.บุษกร ภิรมย์คง  

๑๘ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๑ น.ส.ประภัสสร ฉันทโส  

๑๙ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๒ น.ส.ปริณดามาศ ฝอยทอง  

๒๐ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๓ น.ส.ปิยะฉัตร วะลา  
๒๑ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๔ น.ส.พรนิภา แหยมเกต ุ 

๒๒ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๕ น.ส.พันวสา ก้องประวัติ  

๒๓ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๖ น.ส.เมธาวี นามพันดุง  

๒๔ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๗ น.ส.ยสุตมา สิริปรีดาเจริญลาภ  

/ล าดับท่ี ๒๕ ... 



๓ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ – นามสกลุ 

๒๕ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๙ น.ส.วรกานต์ ไพศูนย์   

๒๖ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๐ น.ส.วรรณพร ศรีดี  

๒๗ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๒ น.ส.วันทนา เกล่ือนสิน  

๒๘ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๓ น.ส.วิชราภรณ์ อุ่นแก้ว  

๒๙ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๔ น.ส.วีรยา อนุแสน  

๓๐ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๕ น.ส.ศศิวิมล พลมาตร  

๓๑ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๖ น.ส.สาธิตา น้อยพงษ์  

๓๒ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๘ น.ส.สิริลักษณ์ ศรีปรีเปรม  

๓๓ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๙ น.ส.อภิญชญา จรัส  

๓๔ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๒ น.ส.กชกร ส าราญ  

๓๕ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๓ น.ส.กัลยารัตน์ มงคลเมือง  

๓๖ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๔ น.ส.กิตติยา หมายสูนค า  

๓๗ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๖ น.ส.ขนิษฐา บุญพา  

๓๘ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๗ น.ส.จริยา ช่ืนเจริญ  

๓๙ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๘ น.ส.จุฑามณี เเซ่เยี่ยง  

๔๐ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๙ น.ส.ชมณิชา จอมพารา  

๔๑ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๐ น.ส.ฐิติภา หอมทวนลม  

๔๒ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๑ น.ส.ณัฏฐ์ชุดา ไชยกายุทธ์ธนา  

๔๓ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๒ น.ส.ณัฏฐณิชา บุญขันตินาถ  

๔๔ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๓ น.ส.ณัฐณิชา รักลาย  

๔๕ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๕ น.ส.ทิพวรรณ สุขชูศรี  

๔๖ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๖ น.ส.ธนัญญา สืบวงศ์รอด  

๔๗ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๗ น.ส.ธวาธินี สีเลิศ  

๔๘ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๘ น.ส.ธัญจิรา เทพพิทักษ์  

๔๙ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๙ น.ส.นภัสรา สนธิ  

๕๐ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๐ น.ส.นรนาฏ นรนาถตระกูล  

๕๑ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๑ น.ส.บุญญาพร บุญกองสิริ  

๕๒ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๒ น.ส.ปฎิมา ศรีภูธร  

/ล าดับท่ี ๕๓... 



๔ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ – นามสกลุ 

๕๓ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๓ น.ส.ปัทวีภรณ์ ปัญญากุล  

๕๔ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๔ น.ส.พรนิภา ทองค า  

๕๕ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๕ น.ส.พรฟ้า โพธิ์ไพจิตร  

๕๖ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๖ น.ส.พริสา แก้วกันหา  

๕๗ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๗ น.ส.พิมพ์ชนก บุระมาศ  

๕๘ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๙ น.ส.ภัสสร กล่ินหอม  

๕๙ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๐ น.ส.มธุรดา ชุ่มแจ่ม  

๖๐ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๑ น.ส.มธุรดา ดอยกิ่ง  

๖๑ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๒ น.ส.มุฑิตา ผิวเหลือง  

๖๒ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๓ น.ส.รัชนก ใจธรรม  

๖๓ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๔ น.ส.วรพรรณ วงษ์พนัธ์  

๖๔ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๖ น.ส.วีรภัทรา จิรจินดาลาภ  

๖๕ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๗ น.ส.วีร์สุดา หอมจันทร์  

๖๖ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๘ น.ส.ศรินภัสร์ เล็กประดิษฐ  

๖๗ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๐ น.ส.ศิรินยา ว่องไว  

๖๘ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๑ น.ส.ศิรินัดดา เป็นสุข  

๖๙ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๒ น.ส.ศิริลักษ์ ศรีชมภู  

๗๐ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๓ น.ส.สุทธิดา ยอดศรี  

๗๑ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๔ น.ส.สุภาวดี รัชตอุดมผล  

๗๒ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๕ น.ส.หรรษา พรหมชาติ  

๗๓ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๖ น.ส.อักษิพร ภักด ี 

๗๔ ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๗ น.ส.อังคณา กงทอง  

๗๕ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๑ นายกฤษฎา โสตะการ  

๗๖ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๒ นายจักรพงศ์ อุนานุยา  

๗๗ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๓ นายจักรินทร์ วงศ์ณรัตน์  

๗๘ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๔ นายณัฐพงษ์ เดชโฮม  

๗๙ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๕ นายธนพล ต้อยปาน  

๘๐ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๖ นายธนพล แรงเขตการณ์  

/ล าดับท่ี ๘๑... 



๕ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชือ่ – นามสกลุ 

๘๑ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๗ นายธราเทพ ส าราญสุข  

๘๒ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๘ นายนภดล มูลนะเมฆ  

๘๓ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๙ นายพัทธนันท์ พลอยแหวน  

๘๔ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๐ นายพิทักษ์ แน่งน้อย  

๘๕ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๑ นายภัทรพล แตงอุไร  

๘๖ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๓ นายสมยศ แสนค า  

๘๗ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๔ นายสมรักษ์ จิรชัยศรี  

๘๘ ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๕ นายสหรัฐ ศรีวิเศษ  

๘๙ ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๔๐ นายอัษฎาวุฒิ เก็งกสิวิทย ์ 

๙๐ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๑ นายเกิดชัย ก าลังศิลป์  

๙๑ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๒ นายไชยโรจน์ มโนรถประดิษฐ์  

๙๒ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๓ นายธนพัฒน์ ขาวใบไม้  

๙๓ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๔ นายธัชชัย พงษ์สงค์  

๙๔ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๕ นายปณวรรธ ทองภูเบศร์  

๙๕ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๖ นายพิศุทธิ์ บุตรฉ ่า  

๙๖ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๗ นายวชิรพร พิศวาท  

๙๗ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๘ นายวุฒิวิทย์ อนุเวช  

๙๘ ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๑๐ นายศุภกานต์ กระสันรัมย์  

๙๙ ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๒ นายธงชัย แก้วเอียด  

๑๐๐ ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๔ นายธีรภัทร์ เวณุภูติ  

๑๐๑ ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๕ นายธีรเมธ เพิ่มพูล  

๑๐๒ ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๗ นายอิศรา ศรีวิเศษ  

 

 

 

 

/สาขาวิชาดนตรี... 



๖ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑. วิชาเอกดนตรีไทย 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 

๑ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๑ น.ส.ณัฐธิดา ศรีรัตนสมบูรณ์  

๒ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๒ น.ส.ทิพย์นรี จันสุขศรี  

๓ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๓ น.ส.เบญญาภา รัชตารมย์  

๔ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๔ น.ส.แพรวพร ใจดี  

๕ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๕ น.ส.ศิวาพร พิกุลทอง  

๖ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๖ น.ส.สุภาวิณี พราหมณ์โสภี  

๗ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๗ น.ส.หทัยรัตน์ จ้อยจินดา  

๘ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๘ นายเตชธรรม สุทธิปัญญา  

๙ ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๙ นายศุภณัฐ กล่ินเกษร  

๑๐ ๓๐๐-๐๒๒๑-๐๐๑ นายธนดล พรมมี  

๑๑ ๓๐๐-๐๒๒๒-๐๐๑ นายอัษฎาวุธ เวียงจันทร์  

๑๒ ๓๐๐-๐๒๒๓-๐๐๑ นายศุภกิตต์ิ หวานเอี่ยม  

๑๓ ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๑ น.ส.สุพรรษา ต้ังมั่น  

๑๔ ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๒ นายณัฐวุฒิ กุนทัศน์  

๑๕ ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๓ นายพงษ์ศักดิ์ ก าลังรัมย์  

๑๖ ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๔ นายอมรเทพ เปรมทอง  

๑๗ ๓๐๐-๐๒๒๕-๐๐๑ น.ส.ภัณฑิรา ค าวัจนัง  

๑๘ ๓๐๐-๐๒๒๘-๐๐๑ นายณัฐกิตต์ิ ใจแดง  

๑๙ ๓๐๐-๐๒๒๙-๐๐๑ นายพนธกร คงชุ่ม  

๒๐ ๓๐๐-๐๒๓๐-๐๐๑ น.ส.วรรณษา มาลัยกุล  

  

 

 

/๒. วิชาเอก... 



๗ 

๒. วิชาเอกดนตรีสากล 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 

๑ ๓๐๐-๐๒๔๑-๐๐๑ น.ส.พิณัฐชา ศรีวานิชถูมิ  

๒ ๓๐๐-๐๒๔๒-๐๐๑ นายวงศพัทธ์ เอี่ยมวัฒนพงศ์ 

๓ ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๑  นายโจเซฟ ต้ังกิจเชาวลิต  

๔ ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๒ นายธเนศ พงศ์พิสุทธิโกศล 

๕ ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๓ นายรัตนกุล ส้มจีน  

๖ ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๔ นายวรเมศ รอดโต  

๗ ๓๐๐-๐๒๔๘-๐๐๑ น.ส.พัชรีย์ นิวัติเจริญรุ่ง  

๘ ๓๐๐-๐๒๔๘-๐๐๒ นายวชิรวิทย์ แก้วเกษศรี  

๙ ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๑ นายกมณโลจ ภานุเวศ  

๑๐ ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๒ นายเจตน์ แจ้งใจ  

๑๑ ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๓ นายชญานนท์ วิชาศรี  

๑๒ ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๕ นายวัทธิกร มีฤทธิ์  

๑๓ ๓๐๐-๐๒๕๑-๐๐๑ น.ส.นัศรา สาคร  

๑๔ ๓๐๐-๐๒๕๑-๐๐๒ นายอภิสิทธิ์ พรหมทอง  

๑๕ ๓๐๐-๐๒๕๓-๐๐๑ นายสิรวิชญ์ ขอบทอง  

๑๖ ๓๐๐-๐๒๕๖-๐๐๑ นายศิวกร ไชยศรี  

๑๗ ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๑ น.ส.ชลธิชา ภุมดวงเมศ  

๑๘ ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๒ น.ส.น ้าทิพ ศิวาลักษณ์  

๑๙ ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๓ น.ส.อาทิตยา เลิศศิริ  

๒๐ ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๔ นายพัชระ โล่หิรัญ  

๒๑ ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๕ นายอภิลักษณ์ ชูสาย  

 

 

 



 

 

                                   

 

 

ใบรายงานตัวเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

(นาย, นางสาว)........................................................................................................................................................................... .......... 

(Mr, Miss) ........................................................................................................................................................................................... 

ประเภทของนักศึกษา       ทั่วไป       กูยืม กยศ.        เทียบโอน       ผลการเรียนดี        ศิลปะดีเดน        ทนุคีตศิลปไทย        ทดลองเรียน 

คณะ ............................. สาขาวิชา ..............................................แขนงวิชา............................................เอก/เครื่องมือ....................    

วัน เดือน ปเกิด .............................................................บัตรประจําตวัประชาชน................................................................................ 

สถานท่ีเกิด (จังหวัด)................................................... สญัชาติ............................. เช้ือชาติ............................ศาสนา.......................... 

ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี.............................................หมูบาน.......................................ซอย.............................................................. 

ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต...................................................... 

จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย...........................โทรศพัท (๑).......................................(๒)............................................. 

สถานศึกษาเดมิกอนเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป.....................................................................................

สาขาวิชา ........................................คะแนนเฉลี่ย....................ระดับการศึกษา .................................................เมื่อ พ.ศ. ................. 

ผูท่ีติดตอไดในกรณีเรงดวน (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................................................................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................ โทรศัพท ........................................................ 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแสดงไวเปนความจริงทุกประการ และเมื่อไดรับอนุมัติใหเปนนักศึกษาแลว 

ขาพเจาขอสัญญาวาจะต้ังใจศึกษา และประพฤติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ โดยเครงครัดทุกประการ  หากขาพเจา

ไมประพฤติตนและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ  ขาพเจายินยอมท่ีจะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบ

ขอบังคับของสถาบันฯ ตอไป 

     ลงช่ือ ................................................................  

     วันท่ี .............../............................/.................... 

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

สําหรับเจาหนาท่ี  

หลักฐานการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาท่ีไดรับมอบ   และตรวจสอบแลว 

   ๑. สําเนาใบสําคัญแสดงคุณวุฒิ  ๒ ฉบับ                 ๓. ผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาล 

   ๒. สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ                           ๔. บันทึกขอความ/อ่ืนๆ …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 เจาหนาทีต่รวจรายชื่อนักศึกษาที่สอบผาน 

 

ลงชื่อ........................................................ 

 

 

เจาหนาทีต่รวจสอบหลักฐานรายงานตวั 

 

ลงชื่อ........................................................ 

 

 

เจาหนาทีต่รวจสอบการชําระเงิน 

 

ลงชื่อ.............................................. 

 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบการลงระบบ 

online 

 

ลงชื่อ.......................................... 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

รหัสนักศึกษา ...................................... 


