
/ ใหผูมีสทิธ์ิ... 

 

 

 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา  
เรื่อง  รายชื่อผูมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ ๒ (เพ่ิมเติม) 

คณะศลิปศึกษา (สวนกลาง)  
สาขาวิชานาฏศิลปศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
...................................................  

ตามที่ คณะศิลปศึกษา ไดดําเนินการขยายเวลารับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) คณะศิลปศึกษา (สวนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลปศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒ (เพิ่มเติม) ต้ังแตวันที่ ๖ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ น้ัน บัดน้ี คณะศิลปศึกษา 

ไดดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี                       

ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒ (เพิ่มเติม) ดังน้ี 
 

สาขาวิชานาฏศลิปศึกษา 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๐๓ – ๑๐๖๔ นางสาวณัฐชา บางนาค ขาดเอกสารทั้งหมด 

 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรสีากล) 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๐๓ – ๒๐๑๐ นางสาวภัทรมล สายแขม ขาดเอกสารทั้งหมด 

 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑.  ๐๓ – ๓๐๑๒ นายอภิชา เพงผล ขาดเอกสารทั้งหมด 

๒.  ๐๓ – ๓๐๑๓ นายภูวมินทร ดําทับ ขาดเอกสารทั้งหมด 

หมายเหตุ   ผูที่ ยั งส ง เ อกสารการสม ัครสอบไม ครบ  ให นําส ง เอกสารด ัง กล า ว 

ตอนลงทะเบียนในวันสอบกับเจาหนาที่ใหครบถวน ไมเชนน้ันจะไมพิจารณาผลคะแนนสอบ 

 



๒ 

ใหผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒ (เพิ่มเติม)  

ตามรายช่ือขางตน ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังน้ี 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

๑. การดําเนินการสอบคัดเลือก 

วันอาทิตยท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร              

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วังหนา)  

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ณ หองฝกปฏิบัติโขน อาคารคณะศิลปศึกษา 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. สัมภาษณความถนัดทางวิชาชีพครู  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สัมภาษณความถนัดทางศิลปะ (ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร)  

   ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

หมายเหตุ  ๑. ผูเขาสอบนํา Portfolio มาประกอบการสัมภาษณ 

     ๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีสากล) สอบทฤษฎีศิลป (ขอเขียน) ดวย 

๒.  ขอปฏิบัติในการสอบคัดเลือก 

๑. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาในวันสอบ มิเชนน้ันจะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาหองสอบ 

๒. ผูเขาสอบตองนําเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจริง มาแสดง               

ในการสอบสัมภาษณ  

 ๓. ผูที่สมัครและชําระเงินตามประกาศรับสมัครสอบภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร แตยังไมมีช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ

คัดเลือก ใหดําเนินการติดตอฝายวิชาการคณะศิลปศึกษา นางสาวตรีฉัตร ทองเลิศ เบอรโทรศัพท                    

๐๙๕ – ๙๐๕๓๔๒๔ ผูประสานงาน ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

  คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายช่ือผูมีสิท ธ์ิเขาศึกษาตอคณะศิลปศึกษา ผานทาง 

http://fed.bpi.ac.th และ Facebook คณะศิลปศึกษา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  

จึงประกาศเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน        

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           (นางสาวศิริลักษณ ฉลองธรรม) 

    รองคณบดีคณะศิลปศึกษา 

   รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 



๓ 

ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ 

๑. ตองแตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (หามสวมเสื้อยืดคอกลม

กางเกงยีนสรองเทาแตะเขาหองสอบ นักศึกษาหญิงตองสวมกระโปรงทรงสุภาพ) 

๒. ผูเขาสอบคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาในวันสอบ หากไมมบีัตรประจําตัวประชาชน กรรมการ

กํากับหองสอบจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ ผูใดไมมีบัตรประจําตัวประชาชนมาในวันสอบจะตองแจง

คณะกรรมการอํานวยการสอบเพื่อใหประธานคณะกรรมการสอบพิจารณาความเหมาะสม 

๓. ผูเขาสอบคัดเลือกตองไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มทําการสอบตามสมควร หากผูใดไปไมทันเวลาเริ่มการสอบ

สัมภาษณ เกิน ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ  

๔. ผูเขาสอบคัดเลือกตองปฏิบัติตามคําแนะนําของกรรมการกํากับหองสอบโดยเครงครัด 

๕. ผูเขาสอบรายใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบ  

๖. หากผูเขาสอบมีความจําเปนตองเขาหองนํ้า ตองขออนุญาตกรรมการกํากับหองสอบเปนกรณีพิเศษ 

๗. หามสูบบุหรี่และปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในหองสอบ 

 

 

 

 



    ตารางสอบ คัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบ ๒) 
          วันอาทิตยท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒     

   คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สวนกลาง) 
 

วิชาท่ีสอบ เวลา สาขาวิชา หองสอบ หองพักรอเรียกสัมภาษณ 

   สอบสัมภาษณความถนัดทาง
วิชาชีพครู  
 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.    นาฎศิลปศึกษา 
   ดนตรีศึกษา 
       -  (วิชาเอกดนตรีไทย) 
       -  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

๕๕๓ – ๕๕๔ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

 

    สอบสมัภาษณความถนัดทางศิลปะ 

 

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.     นาฎศิลปศึกษา ๕๕๓ – ๕๕๔ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

    ดนตรีศึกษา 
       -  (วิชาเอกดนตรีไทย) 
      -  (วิชาเอกดนตรีสากล) 

๕๕๕ – ๕๕๖ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

๕๕๗ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

 

 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

   นาฎศิลปศึกษา 

 

ละครพระ – นาง ๕๕๓ – ๕๕๔ 

โขน   ๕๓๑ – ๕๓๒ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

๕๕๑ – ๕๕๒ 

ช้ัน ๕ อาคารคณะศิลปศึกษา 

    ดนตรีศึกษา 

      - (วิชาเอกดนตรีไทย) 

 

ดนตรีไทย ๓๒๘ ช้ัน ๒ 

คีตศิลปไทย ๓๑๙ ช้ัน ๑ 

อาคาร ๓  

๓๒๙/๑ 

 ช้ัน ๒ อาคาร ๓ 



๕ 

วิชาท่ีสอบ เวลา สาขาวิชา หองสอบ หองพักรอเรียกสัมภาษณ 

สอบวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

      - (วิชาเอกดนตรีสากล) 

สอบทฤษฎีศิลป 

๒๒๓ 

ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.       - (วิชาเอกดนตรีสากล) 

สอบปฏิบัติ 

๒๒๓ 

ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

 

 

 

 

 


