
 

 

 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) 

คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง)  
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
...................................................  

ตามที่ คณะศิลปศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี              
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๑)  ตั้ งแต่วันที่  ๑๗  - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น  บัดนี้  คณะศิลปศึกษา 
ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) ดังนี้ 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
๑. ละครพระ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๑ นางสาวกชพร รอดน้อย   

๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๒ นางสาวกนกกาญจน์ คำภารัตน์   

๓.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๓ นางสาวกมลชนก คำสาวงษ์   

๔.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๔ นางสาวกรกช พิทักษ์  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๕.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๕ นางสาวกัลยรัตน์ สุระทัศน์  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๖.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๖ นางสาวกุลธิดา สมีเพ็ชร   

๗.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๗ นางสาวกุลนิษฐ์ เชี่ยวสกุล   

๘.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๘ นางสาวกุศลิน นามโชติ   

๙.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๙ นางสาวเกวลิน เชื้อกุณะ   

๑๐.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๐ นางสาวจริญญา ชอุ่มผล  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๑ นางสาวจินต์จุฑา ฤกษ์ดี  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๒ นางสาวจิรภร เผือกวัฒนะ   

๑๓.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๓ นางสาวจิราพรรณ เบญจอภิรัตน์   

 



๒ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑๔.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๔ นางสาวชัญญานุช อยู่ยิ่ง   

๑๕.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๕ นางสาวณัฎธิดา บุญลาภ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๖.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๖ นางสาวทักษพร กรุดสัมพันธ์   

๑๗.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๗ นางสาวธาราทิพย์ หลักบ้าน   

๑๘.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๘ นางสาวนลินพร กกรัมย์   

๑๙.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๙ นางสาวน้ำเพชร วัดทอง   

๒๐.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๐ นางสาวบุษกร ภิรมย์คง   

๒๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๑ นางสาวประภัสสร ฉันทโส   

๒๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๒ นางสาวปริณดามาศ ฝอยทอง   

๒๓.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๓ นางสาวปิยะฉัตร วะลา   

๒๔.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๔ นางสาวพรนิภา แหยมเกตุ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๒๕.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๕ นางสาวพันวสา ก้องประวัติ   

๒๖.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๖ นางสาวเมธาวี นามพันดุง   

๒๗.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๗ นางสาวยสุตมา สิริปรีดาเจริญลาภ   

๒๘.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๘ นางสาวลักษิกา ทองสม   

๒๙.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๒๙ นางสาววรกานต์ ไพศูนย์    

๓๐.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๐ นางสาววรรณพร ศรีดี   

๓๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๑ นางสาววรรณิษา ทับถนน   

๓๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๒ นางสาววันทนา เกลื่อนสิน   

๓๓.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๓ นางสาววิชราภรณ์ อุ่นแก้ว  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๔.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๔ นางสาววีรยา อนุแสน   

๓๕.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๕ นางสาวศศิวิมล พลมาตร  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๖.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๖ นางสาวสาธิตา น้อยพษ์   

๓๗.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๗ นางสาวสิรภัทร เชี่ยวชาญ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๘.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๘ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีปรีเปรม   

๓๙.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๓๙ นางสาวอภิญชญา จรัส   

๔๐.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๔๐ นายอัษฎาวุฒิ เก็งกสิวิทย์  ขาดเอกสารทั้งหมด 

 



๓ 

๒. ละครนาง 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๑ นางสาวกชกร ชูเมือง  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๒ นางสาวกชกร สำราญ   

๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๓ นางสาวกัลยารัตน์ มงคลเมือง   

๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๔ นางสาวกิตติยา หมายสูนคำ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๕ นางสาวเกตุวลิน ทองหาร   

๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๖ นางสาวขนิษฐา บุญพา   

๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๗ นางสาวจริยา ชื่นเจริญ   

๘.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๘ นางสาวจุฑามณี เเซ่เยี่ยง   

๙.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๙ นางสาวชมณิชา จอมพารา   

๑๐.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๐ นางสาวฐิติภา หอมทวนลม   

๑๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๑ นางสาวณัฏฐ์ชุดา ไชยกายุทธ์ธนา   

๑๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๒ นางสาวณัฏฐณิชา บุญขันตินาถ   

๑๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๓ นางสาวณัฐณิชา รักลาย   

๑๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๔ นางสาวดลพร ผิวผัน   

๑๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๕ นางสาวทิพวรรณ สุขชูศรี   

๑๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๖ นางสาวธนัญญา สืบวงศ์รอด   

๑๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๗ นางสาวธวาธินี สีเลิศ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๘.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๘ นางสาวธัญจิรา เทพพิทักษ์   

๑๙.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๙ นางสาวนภัสรา สนธิ   

๒๐.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๐ นางสาวนรนาฏ นรนาถตระกูล   

๒๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๑ นางสาวบุญญาพร บุญกองสิริ   

๒๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๒ นางสาวปฎิมา ศรีภูธร   

๒๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๓ นางสาวปัทวีภรณ์ ปัญญากุล   

๒๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๔ นางสาวพรนิภา ทองคำ   

๒๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๕ นางสาวพรฟ้า โพธิ์ไพจิตร   

๒๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๖ นางสาวพริสา แก้วกันหา   

๒๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๗ นางสาวพิมพ์ชนก บุระมาศ   



๔ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๒๘.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๘ นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด   

๒๙.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๒๙ นางสาวภัสสร กลิ่นหอม   

๓๐.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๐ นางสาวมธุรดา ชุ่มแจ่ม   

๓๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๑ นางสาวมธุรดา ดอยก่ิง  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๒ นางสาวมุฑิตา ผิวเหลือง   

๓๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๓ นางสาวรัชนก ใจธรรม   

๓๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๔ นางสาววรพรรณ วงษ์พันธ์   

๓๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๕ นางสาววริษฐา ธัญญเจริญ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๖ นางสาววีรภัทรา จิรจินดาลาภ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๗ นางสาววีร์สุดา หอมจันทร์   

๓๘.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๘ นางสาวศรินภัสร์ เล็กประดิษฐ   

๓๙.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๓๙ นางสาวศิตานาฎ ทองชื่น   

๔๐.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๐ นางสาวศิรินยา ว่องไว  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๔๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๑ นางสาวศิรินัดดา เป็นสุข  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๔๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๒ นางสาวศิริลักษ์ ศรีชมภู  ขาดเอกสารทัง้หมด 

๔๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๓ นางสาวสุทธิดา ยอดศรี   

๔๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๔ นางสาวสุภาวดี รัชตอุดมผล   

๔๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๕ นางสาวหรรษา พรหมชาติ   

๔๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๖ นางสาวอักษิพร ภักดี   

๔๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๔๗ นางสาวอังคณา กงทอง   

 
๓. โขนพระ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๑ นายกฤษฎา โสตะการ   

๒.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๒ นายจักรพงศ์ อุนานุยา   

๓.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๓ นายจักรินทร์ วงศ์ณรัตน์   

๔.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๔ นายณัฐพงษ์ เดชโฮม   



๕ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๕.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๕ นายธนพล ต้อยปาน   

๖.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๖ นายธนพล แรงเขตการณ์   

๗.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๗ นายธราเทพ สำราญสุข   

๘.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๘ นายนภดล มูลนะเมฆ   

๙.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๙ นายพัทธนันท์ พลอยแหวน   

๑๐.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๐ นายพิทักษ์ แน่งน้อย   

๑๑.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๑ นายภัทรพล แตงอุไร   

๑๒.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๒ นายรัฐภูมิ เอกมอญ   

๑๓.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๓ นายสมยศ แสนคำ   

๑๔.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๔ นายสมรักษ์ จิรชัยศรี   

๑๕.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๕ นายสหรัฐ ศรีวิเศษ  ขาดสำเนาบัตรปชช., ปพ.๑ 

๑๖.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๑๖ นายเอกพัน ทองคุ้ม   

 
๔. โขนยักษ์ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๑ นายเกิดชัย กำลังศิลป์   

๒.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๒ นายไชยโรจน์ มโนรถประดิษฐ์   

๓.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๓ นายธนพัฒน์ ขาวใบไม้   

๔.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๔ นายธัชชัย พงษ์สงค์   

๕.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๕ นายปณวรรธ ทองภูเบศร์   

๖.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๖ นายพิศุทธิ์ บุตรฉ่ำ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๗.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๗ นายวชิรพร พิศวาท   

๘.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๘ นายวุฒิวิทย์ อนุเวช   

๙.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๙ นายศิวกร พลชาลี   

๑๐.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๑๐ นายศภุกานต ์กระสันรัมย์   

 
 



๖ 

๕. โขนลิง 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๑ นายณัทพนธ์ เศรษฐโรจน์   

๒.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๒ นายธงชัย แก้วเอียด   

๓.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๓ นายธัญพิสิษฐ์ ภาคเพียร   

๔.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๔ นายธีรภัทร์ เวณุภูติ   

๕.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๕ นายธีรเมธ เพ่ิมพูล   

๖.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๖ นายพีรยุทธ์ ต่ายธานี  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๗.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๗ นายอิศรา ศรีวิเศษ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.   ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๑ นางสาวณัฐธิดา ศรีรัตนสมบูรณ์   

๒.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๒ นางสาวทิพย์นรี จันสุขศรี   

๓.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๓ นางสาวเบญญาภา รัชตารมย์   

๔.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๔ นางสาวแพรวพร ใจดี   

๕.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๕ นางสาวศิวาพร พิกุลทอง   

๖.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๖ นางสาวสุภาวิณี พราหมณ์โสภี   

๗.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๗ นางสาวหทัยรัตน์ จ้อยจินดา   

๘.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๘ นายเตชธรรม สุทธิปัญญา  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๙.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๙ นายศุภณัฐ กลิ่นเกษร   

๑๐.  ๓๐๐-๐๒๒๑-๐๐๑ นายธนดล พรมมี   

๑๑.  ๓๐๐-๐๒๒๒-๐๐๑ นายอัษฎาวุธ เวียงจันทร์   

๑๒.  ๓๐๐-๐๒๒๓-๐๐๑ นายศุภกิตติ์ หวานเอี่ยม   

๑๓.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๑ นางสาวสุพรรษา ตั้งมั่น   

๑๔.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๒ นายณัฐวุฒิ กุนทัศน์   

๑๕.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๓ นายพงษ์ศักดิ์ กำลังรัมย์   

๑๖.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๔ นายอมรเทพ เปรมทอง   



๗ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑๗.  ๓๐๐-๐๒๒๕-๐๐๑ นางสาวภัณฑิรา คำวัจนัง   

๑๘.  ๓๐๐-๐๒๒๘-๐๐๑ นายณัฐกิตติ์ ใจแดง   

๑๙.  ๓๐๐-๐๒๒๙-๐๐๑ นายพนธกร คงชุ่ม   

๒๐.  ๓๐๐-๐๒๓๐-๐๐๑ นางสาววรรณษา มาลัยกุล   

 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๒๔๑-๐๐๑ นางสาวพิณัฐชา ศรีวานิชถูมิ   

๒.  ๓๐๐-๐๒๔๒-๐๐๑ นายวงศพัทธ์ เอ่ียมวัฒนพงศ์  

๓.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๑  นายโจเซฟ ตั้งกิจเชาวลิต  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๔.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๒ นายธเนศ พงศ์พิสุทธิโกศล  

๕.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๓ นายรัตนกุล ส้มจีน  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๖.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๔ นายวรเมศ รอดโต   

๗.  ๓๐๐-๐๒๔๘-๐๐๑ นางสาวพัชรีย์ นิวัติเจริญรุ่ง   

๘.  ๓๐๐-๐๒๔๘-๐๐๒ นายวชิรวิทย์ แก้วเกษศรี   

๙.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๑ นายกมณโลจ ภานุเวศ   

๑๐.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๒ นายเจตน์ แจ้งใจ  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๑.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๓ นายชญานนท์ วิชาศรี   

๑๒.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๔ นายธนทิพย์ รักขุมแก้ว  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๓.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๕ นายวัทธิกร มีฤทธิ์   

๑๔.  ๓๐๐-๐๒๕๑-๐๐๑ นางสาวนัศรา สาคร  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๕.  ๓๐๐-๐๒๕๑-๐๐๒ นายอภิสิทธิ์ พรหมทอง   

๑๖.  ๓๐๐-๐๒๕๓-๐๐๑ นายสิรวิชญ์ ขอบทอง   

๑๗.  ๓๐๐-๐๒๕๖-๐๐๑ นายศิวกร ไชยศรี   

๑๘.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๑ นางสาวชลธิชา ภุมดวงเมศ   

๑๙.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๒ นางสาวน้ำทิพ ศิวาลักษณ์   

๒๐.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๓ นางสาวอาทิตยา เลิศศิริ   



๘ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๒๑.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๔ นายพัชระ โล่หิรัญ   

๒๒.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๕ นายอภิลักษณ์ ชูสาย   

**หมายเหตุ**   

๑. ผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครสอบผ่านช่องทาง E-mail ให้นำเอกสารดังกล่าว มอบให้กับเจ้าหน้าที่
ในวันสอบให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะไม่พิจารณาผลคะแนนสอบ 

๒. ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ ให้นำเอกสารดังกล่าว มอบให้กับ
เจ้าหน้าทีใ่นวันสอบให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะไม่พิจารณาผลคะแนนสอบ 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

๑. การดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ สอบเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร              

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน ณ ห้องฝึกปฏิบัติโขน อาคารคณะศิลปศึกษา 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. สัมภาษณ์ความถนัดทางวิชาชีพครู  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. สัมภาษณ์ความถนัดทางศิลปะ (ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร)  

   ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

หมายเหต ุ ๑. ผู้เข้าสอบนำ Portfolio มาประกอบการสัมภาษณ์ 

     ๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) สอบทฤษฎีศิลป์ (ข้อเขียน) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ 

๒.  ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๒. ผู้เข้าสอบต้องนำเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง มาแสดง               
ในการสอบสัมภาษณ์  

 ๓. ผู้ที ่สมัครและชำระเงินตามประกาศรับสมัครสอบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร แต่ยังไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก ให้ดำเนินการติดต่อฝ่ายวิชาการคณะศิลปศึกษา นางสาวชนิกานต์ กลิ่นพิบูลย์ เบอร์โทรศัพท์                    
๐๙๔-๓๕๖-๓๖๒๔ ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

 



๙ 

๓. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
  คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อคณะศิลปศึ กษา ผ่านทาง 
http://fed.bpi.ac.th และ Facebook คณะศิลปศึกษา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

จึงประกาศเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน        

      ประกาศ ณ วันที่   ๓    กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (นางสาวศริิลักษณ์ ฉองธรรม) 
               คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 



๑๐ 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 

๑. ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม

กางเกงยีนส์รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงทรงสุภาพ) และสวมใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา 

๒. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน กรรมการ

กำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบจะต้องแจ้ง

คณะกรรมการอำนวยการสอบเพ่ือให้ประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาความเหมาะสม 

๓. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มทำการสอบตามสมควร หากผู้ใดไปไม่ทันเวลาเริ่มการสอบ

สัมภาษณ์ เกิน ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  

๔. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบโดยเคร่งครัด 

๕. ผู้เข้าสอบรายใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ  

๖. หากผู้เข้าสอบมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ต้องขออนุญาตกรรมการกำกับห้องสอบเป็นกรณีพิเศษ 

๗. ห้ามสูบบุหรี่และปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ 

 

 

 

 



    ตารางสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ (รอบ ๑) 
          วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๓  

   คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ส่วนกลาง) 
 

วิชาที่สอบ เวลา สาขาวิชา ห้องสอบ ห้องพักรอเรียกสัมภาษณ์ 

   สอบสัมภาษณ์ความถนัดทาง
วิชาชีพครู  
 

 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    นาฎศิลป์ศึกษา 
   ดนตรีศึกษา 
       -  (วิชาเอกดนตรีไทย) 
       -  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

๕๕๓ – ๕๕๔ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

    สอบสัมภาษณ์ความถนัดทางศิลปะ 

 

 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.     นาฎศิลป์ศึกษา ๕๕๓ – ๕๕๔ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศลิปศึกษา 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

    ดนตรีศึกษา 
       -  (วิชาเอกดนตรีไทย) 
      -  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

๕๕๕ – ๕๕๖ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

๕๕๗ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

 

 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

   นาฎศลิป์ศึกษา 

 

ละครพระ – นาง ๕๕๓ – ๕๕๔ 

โขน   ๕๓๑ – ๕๓๒ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ชั้น ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

    ดนตรีศึกษา 

      - (วิชาเอกดนตรีไทย) 

 

ดนตรีไทย ๓๒๘ ชั้น ๒ 

คีตศิลป์ไทย ๓๑๙ ชั้น ๑ 

อาคาร ๓  

๓๒๙/๑ 

 ชั้น ๒ อาคาร ๓ 



๑๒ 

วิชาที่สอบ เวลา สาขาวิชา ห้องสอบ ห้องพักรอเรียกสัมภาษณ์ 

สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

      - (วิชาเอกดนตรีสากล) 

สอบทฤษฎีศิลป์ 

๒๒๓ 

ชั้น ๒ อาคาร ๒ 

ชั้น ๒ อาคาร ๒ 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.       - (วิชาเอกดนตรีสากล) 

สอบปฏิบัติ 

Studio 

ชั้น ๒ อาคาร ๒ 

ชั้น ๒ อาคาร ๒ 

 

 

 

 

 


