
 

 

 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ ๒)  

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ตามที่  คณะศิลปศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี               
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี ) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)   
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) ดังนี้ 

๑. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๑ นางสาวอรัญญา เอ็กหลี   
๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๒  นางสาวทินมณี นวมหอม   
๓.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๓  นางสาวลักษิกา ทองสม  ขาดสำเนาบัตรประชาชน 
๔.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๔  นางสาวศศิธร จอกทอง  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๕.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๕  นางสาวอติกานต ์ยอดแก้ว  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๖.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๖  นางสาวธีรชา ศรีสงคราม   
๗.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๗  นางสาวศิรประภา เดชชัง   
๘.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๘  นางสาวหัทยา ใจนภา  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๙.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๐๙  นางสาวเกวลิน เชื้อกุณะ   
๑๐.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๐  นางสาวกชกมล เจริญคุณากร  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๑๑.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๑  นางสาวกนกรส ดาวกระจ่าง  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๑๒.  ๓๐๐-๐๑๑๐-๐๑๒  นางสาวณัฐธิดา ขันทะชา   
๑๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๑  นางสาวจินดาพร คำขันตี   
๑๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๒  นางสาวพชรมัย แสงงาม   
๑๕.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๓  นางสาววิมลรัตน์ พอใจ   
๑๖.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๔  นางสาววิรัลยา สมประสงค์  ขาดเอกสารทั้งหมด 

    
/ลำดับที่ ๑๗... 

 



๒ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑๗.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๕  นางสาวกาญจนาวดี ทองใบใหญ่   
๑๘.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๖  นางสาวชวัลรัตน์ ศรีอินทร์น้อย   
๑๙.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๗  นางสาวมุทิตา กุมภาพันธ์  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๐.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๘  นางสาววริษฐา ธัญญเจริญ   
๒๑.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๐๙  นางสาวเกตศิณ ีศรีประวัติ  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๒.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๐  นางสาววิภาวดี สืบนุสสรณ์  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๓.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๑  นางสาวกชกร ชูเมือง  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๔.  ๓๐๐-๐๑๑๑-๐๑๒  นางสาวลักษมณ ปานสุด  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๕.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๑  นายธนกฤต พงษ์พิศ   
๒๖.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๒  นายภูวเดช จันทร์เพชร   
๒๗.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๓  นายคณากร ตะนาวศรี   
๒๘.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๔  นายพันจิรา ศรีอภัย  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๒๙.  ๓๐๐-๐๑๑๒-๐๐๕  นายอนุชิต ชื่นใจฉ่ำ   
๓๐.  ๓๐๐-๐๑๑๓-๐๐๑ นายยศกร สังข์ศิลป์ชัย   
๓๑.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๑  นายพีรยุทธ์ ต่ายธานี   
๓๒.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๒  นายณัทพนธ์ เศรษฐโรจน์  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๓๓.  ๓๐๐-๐๑๑๔-๐๐๓ นายชนุตร์ สำลีม่วง  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๑  นายไอศูรย์ คำดวง   
๒.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๒  นายศิวกร มานุมูลัด  ขาดสำเนา ปพ. 
๓.  ๓๐๐-๐๒๒๐-๐๐๓  นางสาวสุรัสวดี มุทิตา   
๔.  ๓๐๐-๐๒๒๑-๐๐๑  นายณัฐวุฒิ ประสมสี  ขาดสำเนา ปพ. 
๕.  ๓๐๐-๐๒๒๒-๐๐๑  นายภครภูมิ สุขแก้ว  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๖.  ๓๐๐-๐๒๒๓-๐๐๑  นายคมกฤต อุ่นแก้ว  ขาดสำเนา ปพ. 
๗.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๑ นางสาวกมลทิพย์ ม่วงศรี   
๘.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๒  นางสาววรางคณา ปิ่นภู่   
๙.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๓  นายสถาพร พงศ์สีทอง  ขาดเอกสารทั้งหมด 

   /ลำดับที่ ๑๐... 



๓ 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑๐.  ๓๐๐-๐๒๒๔-๐๐๔  นางสาวธนาภา เอ่ียมอิศรา  ขาดเอกสารการชำระเงิน 

๑๑.  ๓๐๐-๐๒๒๕-๐๐๑ นางสาวชุติกาญจน์ สุขพิทักษ์   
๑๒.  ๓๐๐-๐๒๒๕-๐๐๒  นายณภัทร สุรพันธ์   
๑๓.  ๓๐๐-๐๒๒๕-๐๐๓  นายอภิวัชร ไตรสรณสุข   
๑๔.  ๓๐๐-๐๒๓๐-๐๐๑ นางสาวอารยา ศรีคุณโน  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๑๕.  ๓๐๐-๐๒๓๒-๐๐๑ นายก้องพิภพ เรืองช่วย  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๓. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๓๐๐-๐๒๔๑-๐๐๑  นางสาวสวัสนันท์ ผดุงการณ์   
๒.  ๓๐๐-๐๒๔๖-๐๐๑  นางสาวธัญชนก จีจู  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๓.  ๓๐๐-๐๒๔๖-๐๐๒  นายภูริณัฐ รัตนจุล  ขาดเอกสารทั้งหมด 
๔.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๑ นายอันวา พรหมแก้ว   
๕.  ๓๐๐-๐๒๔๗-๐๐๒  นายขนะขัย แก้วทอง   ขาดเอกสารทั้งหมด 
๖.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๑ นายนันทชิต สัมฤทธิ์   
๗.  ๓๐๐-๐๒๔๙-๐๐๒ นายคมกริช คล้ายสมบัติ   
๘.  ๓๐๐-๐๒๕๒-๐๐๑ นายพิชยุตม์ มากสวัสดิ์   
๙.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๑ นายวิจิตร อรทัย   
๑๐.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๒ นางสาววงษ์เมือง เกิดจงรักษ ์  
๑๑.  ๓๐๐-๐๒๕๘-๐๐๓  นางสาวธัญรัตน์ ราชา  ขาดเอกสารทั้งหมด 

หมายเหตุ   
๑. ผู้ที่ยังส่งเอกสารการสมัครสอบไม่ครบ ให้นำส่งเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่พิจารณาผลคะแนนสอบ 
๒. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีชื่อตามประกาศข้างต้น ให้ติดต่อ 

ฝ่ายวิชาการคณะศิลปศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๓๕๖-๓๖๒๔ ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

การดำเนินการสอบคัดเลือก 
เนื่องด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยคณะศิลปศึกษา มีความตระหนักและห่วงใย 
ในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว จึงเห็นควรเปลี่ยนวิธีการสอบ
คัดเลือกจากเดิมที่อาคารคณะศิลปศึกษา เป็นรูปแบบการสอบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้ 

/๑. วัน เวลา... 



๔ 

๑. วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก 
วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๒.  วิธีการสอบคัดเลือก 
๒.๑ สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom) 
 ๒.๑.๑ สัมภาษณ์ความถนดัทางวิชาชีพครู 
 ๒.๑.๒ สัมภาษณค์วามถนัดทางศิลปะ 

ขั้นตอนในการสอบสัมภาษณ์ 
๑. เข้ากลุ่มไลน์ “สอบเข้าป.ตรี รอบ ๒/๒๕๖๔” โดย Scan QR Code  

(ควรดำเนินการทันที) 
๒. แต่งกายชุดนักเรียน, ชุดสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 
๓. การสอบสัมภาษณ์  ควรอยู่ ในสถานที่ เงียบ สะดวกต่ อการสื่ อสาร เพราะอาจมีปัญหาเรื่ องสัญญาณ 

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

๒.๒ สอบปฏิบัติ (ส่ง Video Clip) 
  ๒.๒.๑ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๑ Video Clip ปฏิบัติจำนวน ๒ เพลง ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

 ๑. รำหน้าพาทย์ตามหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นกลาง 
หรอืมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ เพลง 

๒. รำเพลงพ้ืนฐาน (รำเดี่ยว, รำคู่, ระบำมาตรฐาน) จำนวน ๑ เพลง 

   ๒.๒.๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย  
   - การบรรเลง หรือขับร้องเพลงที่แสดงทักษะความสามารถ จำนวน ๑ เพลง  

(ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาท)ี 

๒.๒.๓ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล 
๑. การปฏิบัติ Scale พร้อม Arpeggio ของบทเพลงที่นำมาสอบโดยเล่นจากความจำ 
๒. การบรรเลง หรือขับร้องเพลงประเภทคลาสสิค หรือ แจ๊ส จำนวน ๒ บทเพลง 

(ต้องเปน็บทเพลงที่มีจังหวะแตกต่างกัน) ปฏิบัติพร้อม Backing Track หรือมี Accompaniment ในการสอบด้วย 

ขั้นตอนในการสอบปฏิบัติ 
๑. ผู้มีสิทธิ์สอบบันทึกการแสดงพร้อมการแนะนำตัว โดยประกอบด้วย 

๑.๑ กล่าวแนะนำตัว ชื่อ - สกุล อายุ  
๑.๒ ประเภท (ละครพระ, ละครนาง, โขนพระ, โขนยักษ์ , โขนลิง) / เครื่องมือ 
๑.๓ สถานศึกษาเดิม, จังหวัด 
๑.๔ เป็นผู้สมัครสาขาวิชา, คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๑.๕ ปฏิบัติตามรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา 

/ตัวอย่าง... 



๕ 

ตัวอย่าง  
“สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวรำไทย แสนสวย อายุ ๑๘ ปี ปฏิบัติประเภทละครนาง จากโรงเรียน 

สตรีศรีนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” 
“สวัสดีครับ  กระผม นายคีตกวี เสียงหวาน อายุ  ๑๘ ปี  ปฏิบัติ เครื่องมือดนตรี 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 นางสาวรำไทย แสนสวย ผู้สมัครสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๕. ใส่รายละเอียดใต้ Video Clip พอสังเขป (ชื่อเพลง, ชื่อท่อน, ประเภทของเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง) 
๖. อัพโหลด Video Clip ผ่านทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ  
๗. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  โดยส่ง Link ผลงาน และ Portfolio  

ได้ที ่https://forms.gle/Ev19RbCxHdQgmnqN6  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 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

จึงประกาศเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน        

      ประกาศ ณ วันที่   ๗    มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม) 
คณบดีคณะศิลปศึกษา 

 


