
 

 

 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา  
เรื่อง  รายชื่อผูมสีิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) 

คณะศลิปศึกษา (สวนกลาง)  
สาขาวิชานาฏศลิปศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

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

ตามที่ คณะศิลปศึกษา ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี              

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ป) คณะศิลปศึกษา (สวนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลปศึกษาและสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑)  ต้ังแตวันที่  ๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ น้ัน บัดน้ี คณะศิลปศึกษา                      

ไดดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี                       

ปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) ดังน้ี 

 

สาขาวิชานาฏศลิปศึกษา 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ         ชื่อ - นามสกุล 
 

๑.  ๐๓-๑๐๐๑  นางสาวฐิติพร ประสิทธ์ิ   

๒.  ๐๓-๑๐๐๒  นางสาวลักษิกา ยาโสภา   

๓.  ๐๓-๑๐๐๓  นางสาวจูฬภัทรา ชัยเขวา   

๔.  ๐๓-๑๐๐๔  นางสาวพิยธิดา เสือแกวนอย   

๕.  ๐๓-๑๐๐๕  นางสาวธิยากร เรียนวงศา   

๖.  ๐๓-๑๐๐๗  นางสาวกัณชลิกา ผองใส   

๗.  ๐๓-๑๐๐๘  นางสาวจนิสตา บุญพินิจ   

๘.  ๐๓-๑๐๐๙  นางสาวมินตรา สถานพงษ   

๙.  ๐๓-๑๐๑๐  นางสาวมนัสนันท ศรีสาครสุข   

๑๐. ๐๓-๑๐๑๑  นางสาวกนกวรรณ พันธุลาภ  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๑๑. ๐๓-๑๐๑๒  นางสาวศศิธร หมีแรต   

๑๒. ๐๓-๑๐๑๓  นางสาวภารวี นาโพนงาม   

๑๓. ๐๓-๑๐๑๔  นางสาวสโรสินี แกวมณี   

๑๔. ๐๓-๑๐๑๕  นางสาวบัวชมพู เครอืเตียว   

๑๕. ๐๓-๑๐๑๖  นางสาวปยลักษณ อินทรัตน   

 

......./๑๖. 



๒ 

๑๖. ๐๓-๑๐๑๗  นายภูวดล รณรงคฤทธ์ิ  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๑๗. ๐๓-๑๐๑๘  นางสาวอศัลยา ใจหาญ   

๑๘. ๐๓-๑๐๑๙  นางสาวอลเิซีย นิยมเดชา   

๑๙. ๐๓-๑๐๒๐  นายภูวเดช จันทรเพชร   

๒๐. ๐๓-๑๐๒๒  นางสาวไอริณ บุญยัง   

๒๑. ๐๓-๑๐๒๔  นางสาวพิมพมาดา เรืองดิษฐ   

๒๒. ๐๓-๑๐๒๕  นางสาวสริิรัตน กลิ่นกลั่น   

๒๓. ๐๓-๑๐๒๖  นางสาวเขมสิรา กําเหนิดฤทธ์ิ  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๒๔. ๐๓-๑๐๒๗  นางสาวจุฑาทิพย เจนจบธุรกิจ   

๒๕. ๐๓-๑๐๒๘  นางสาวจรรยสรณ มจีํารสั   

๒๖. ๐๓-๑๐๒๙  นางสาวนภาพร กาญจนะ   

๒๗. ๐๓-๑๐๓๐  นางสาวพาฝน ศรสีุข  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๒๘. ๐๓-๑๐๓๑  นางสาวปฏิญญา หาญมนตร ี  

๒๙. ๐๓-๑๐๓๒  นางสาวอธิภาวดี เฉลยภพ   

๓๐. ๐๓-๑๐๓๔  นางสาวธีรารัตน ชัยสุนทรโยธิน   

๓๑. ๐๓-๑๐๓๕  นางสาวปวริศา พันตาวงษ  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๓๒. ๐๓-๑๐๓๖  นางสาวศิรลิักษณ แกวพรม   

๓๓. ๐๓-๑๐๓๗  นางสาวกุลธิดา อินทรฤทธ์ิ   

๓๔. ๐๓-๑๐๓๘  นางสาวพิมพมาดา คายมั่น  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๓๕. ๐๓-๑๐๓๙  นายจีรวัฒน วัฒนกลู   

๓๖. ๐๓-๑๐๔๐  นางสาวพิชญานิน เชษฐเผาพันธ   

๓๗. ๐๓-๑๐๔๑  นางสาวญานิศา ชาชุมวงศ   

๓๘. ๐๓-๑๐๔๒  นายชินวัตร ศรีทองสุข   

๓๙. ๐๓-๑๐๔๓  นางสาวศรัณยธร กุลรุงโรจน   

๔๐. ๐๓-๑๐๔๔  นายเฉลิมชัย บํารงุเขตร  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๑. ๐๓-๑๐๔๕  นายณัฐวัฒน เจรญิสุขปญญา  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๒. ๐๓-๑๐๔๖  นางสาวสุธิดา คงเกษม  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๓. ๐๓-๑๐๔๗  นางสาวสุภิญญา สิงหนอย  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๔. ๐๓-๑๐๔๘  นางสาวชลธิชา บุตรฉํ่า  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๕. ๐๓-๑๐๔๙  นางสาวอารยา กันภัย  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๖. ๐๓-๑๐๕๐  นายชนาธิป ฉิมโต  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔๗. ๐๓-๑๐๕๑  นางสาวกนกรัตน ผาจบี  ขาดเอกสารทั้งหมด 

......./๔๘. 



๓ 

๔๘. ๐๓-๑๐๕๒  นางสาวพิมนภา เน้ือแกว   

๔๙. ๐๓-๑๐๕๓  นายสุรเชษฐ คําแหง   

๕๐. ๐๓-๑๐๕๔  นางสาวบาเรียน กันทมาศ  ขาด ป.พ. 

๕๑. ๐๓-๑๐๕๕  นางสาวณัฐพร พันธนอย   

๕๒. ๐๓-๑๐๕๖  นายอภิสิทธ์ิ กดแกว   

๕๓. ๐๓-๑๐๕๗  นางสาวใจแกว เพชรยูงทอง  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๕๔. ๐๓-๑๐๕๘  นางสาวณิชาภัทร หัดรัดชัย   

๕๕. ๐๓-๑๐๕๙  นางสาวไอลดา พิทักษ   

๕๖. ๐๓-๑๐๖๐  นางสาวพัทธวรรณ ชันติโก   

๕๗. ๐๓-๑๐๖๒  นางสาวปานนิปทม ผิวผอง   

๕๘. ๐๓-๑๐๖๓  นางสาวภพพร บญุศรีวงค   

๕๙. ๐๓-๑๐๖๔  นางสาววนิดา แซหอ   

๖๐. ๐๓-๑๐๖๗  นายรัชนพล ศรีนาทม  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๖๑. ๐๓-๑๐๖๘  นายณัฐพงศ แสงอรุณ   

๖๒. ๐๓-๑๐๖๙  นางสาวจุฑาทิพ เลหบุญ   

๖๓. ๐๓-๑๐๗๐  นางสาวอัยรฎา ฤกษเมือง   

๖๔. ๐๓-๑๐๗๑  นางสาวบุษกร สัญสําราญ   

๖๕. ๐๓-๑๐๗๒  นางสาวอรพรรณ ใตเมืองปาก   

๖๖. ๐๓-๑๐๗๓  นางสาวธัญสุดา สาระสุข   

๖๗. ๐๓-๑๐๗๔  นายรุงโรจน เหลอืงตระกลู   

๖๘. ๐๓-๑๐๗๕       นางสาววิรญา  ศรทรง  

๖๙. ๐๓-๑๐๗๖      นายอํานาจ ขาวพัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......./สาขาวิชาดนตร ี



๔ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ          ชื่อ - นามสกุล  

๑.  ๐๓-๓๐๐๑  นางสาวกรรณิการ ขวัญทองย้ิม   

๒.  ๐๓-๓๐๐๒  นางสาวมณีพิชญ หมวดมณี   

๓.  ๐๓-๓๐๐๓  นางสาวสาวิกา โสมดี   

๔.  ๐๓-๓๐๐๔  นางสาวศิรประภา ศิริวรรณ   

๕.  ๐๓-๓๐๐๕  นางสาวผึง้หลวง จันทร   

๖.  ๐๓-๓๐๐๖  นายภูเมศ รุงเรือง  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๗.  ๐๓-๓๐๐๗  นางสาวพัชรี เนตรแกว  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๘.  ๐๓-๓๐๐๘  นางสาววรรณศิริ เขมนกิจ  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๙.  ๐๓-๓๐๐๙  นางสาวปณฑิตา สนนาร ี ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๑๐.  ๐๓-๓๐๑๐  นายณัฐภัทร มั่นรอด   

๑๑.  ๐๓-๓๐๑๑  นางสาวลออศิริ แจงเนตร   

๑๒.  ๐๓-๓๐๑๒  นายจิรายุส ทรัพยอยู   

๑๓.  ๐๓-๓๐๑๓  นายสรวิชญ จันท ี ขาด ป.พ. 

๑๔.  ๐๓-๓๐๑๔  นางสาวชาลินี เงินถาวร   

๑๕.  ๐๓-๓๐๑๕  นายพงศธร กอนแหวน   

๑๖.  ๐๓-๓๐๑๗  นายเพชรายุธ สีนวน  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๗.  ๐๓-๓๐๑๘  นายเกียรติภูมิ ปะนามะทงั  ขาดเอกสารทั้งหมด 

๑๘.  ๐๓-๓๐๑๙  นายจิรเมธ จันใด  

๑๙.  ๐๓-๓๐๒๐       นายทยากร คุมภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......./สาขาวิชาดนตร ี



๕ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรสีากล) 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ          ชื่อ - นามสกุล  

๑. ๐๓-๒๐๐๑  นางสาวอรสิรา ฝางแกว   

๒. ๐๓-๒๐๐๒  นางสาววริยาภรณ เทพสุวรรณ   

๓. ๐๓-๒๐๐๓  นายสรชัช ทองยอย  ขาดสําเนาบัตรประชาชน 

๔. ๐๓-๒๐๐๔  นายนิติธร คลังปญญาทรัพย   

 

หมายเหตุ  ผูที่ยังสงเอกสารการสมัครสอบไมครบ ใหนําสงเอกสารตอนลงทะเบียนในวันสอบกับเจาหนาที่

ใหครบถวน ไมเชนน้ันจะไมพิจารณาผลคะแนนสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......./ใหผูมสีิทธ์ิ 



๖ 

ใหผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) ตามรายช่ือ

ดังกลาวปฏิบัติตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) ดังน้ี 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

๑. การดําเนินการสอบคัดเลือก 

วันอาทิตยท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร              

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วังหนา)  

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ณ หองฝกปฎิบัติโขน 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 ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๒ และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร แตยังไมมีช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ

คัดเลือก ใหดําเนินการติดตอฝายวิชาการคณะศิลปศึกษา นางสาวตรีฉัตร ทองเลิศ  เบอรโทรศัพท                    

๐๙๕-๙๐๕-๓๔๒๔ ผูประสานงาน ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 

  คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายช่ือผูมีสิท ธ์ิเขาศึกษาตอคณะศิลปศึกษา ผานทาง 

http://fed.bpi.ac.th และ Facebook คณะศิลปศึกษา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

จึงประกาศเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน        

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว) 

    คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 



๗ 

ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ 

๑. ตองแตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (หามสวมเสื้อยืดคอกลม

กางเกงยีนสรองเทาแตะเขาหองสอบ นักศึกษาหญิงตองสวมกระโปรงทรงสุภาพ) 

๒. ผูเขาสอบคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวประชาชนมาในวันสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน 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 ๑) 
          วันอาทิตยท่ี ๑๘ สิงหาคม 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 ๕๕๓ – ๕๕๔ 

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 



๙ 

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 

 

 

 

 

 


