ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
........................................................
ด้วยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้า ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ที่วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยช่างศิลป
เปิดรับสมัคร ๓ วิชาเอก ดังนี้
๑. วิชาเอกศิลปไทย
๒. วิชาเอกจิตรกรรม
๓. วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

การสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครได้ วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือโรคติดต่อร้ายแรง
๑.๓ ต้องไม่เป็นคนวิกลจริต
๑.๔ ต้องไม่เคย ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท

๒.วิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครได้ ดังนี้
๒.๑ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/หัวข้อ “สมัครเรียน”พร้อม
พิมพ์ใบสมัครพร้อมทั้ง ใบชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๕oo บาทและชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้
ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ต้องชำระภายในวันที่กำหนดเท่านั้น)
๒.๒ ยื ่ น ใบสมั ค รพร้ อ มทั ้ ง เอกสารการสมั ค ร ด้ ว ยตนเองหรื อ ทางไปรษณี ย์ โดยนำส่ ง ไปที่
วิทยาลัยช่างศิลปเลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๒๐

๓. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร (พิมพ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต)
๓.๒ สำเนาระเบียนการแสดงผลการเรียน (รบ.๑) โดยระบุผลการเรียน ๔ ภาคเรียน (ในกรณีที่ยังไม่
สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาและผลการเรียน ๓ ภาคการศึกษา ) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร ๕oo บาท
๓.๔ ส่งหลักฐานในข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยนำส่งไปที่
วิทยาลัยช่างศิลป ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๒๐
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบว่าหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาไม่ครบตามข้อ ๓.๑
ถึง ๓.๓ จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ
๓.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง http://cfa.bpi.ac.th
และ ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยช่างศิลป

๔. วิชาที่สอบคัดเลือก
๔.๑ สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ภาคเช้า)
(เตรี ย ม portfolio เพื ่ อ ใช้ ใ นการสอบ
สัมภาษณ์ )

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง http://cfa.bpi.ac.th และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยช่างศิลป

๖. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถ
ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ดังนี้
๖.๑ เข้ า ระบบเพื ่ อ พิ ม พ์ ใ บชำระเงิ น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ผ ่ า นทาง http://registra.bpi.ac.th/
โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชนในการเข้าดำเนินการ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน
๒,๐๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย(ทุกสาขา) ภายใน วันที่ ๒๓ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๖.๒ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และค่าทำเนียมการศึกษาอื่นๆ จำนวน ๑๑,๑๐๐ บาท (ลด ๓๐% ตาม
มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษาที่รับผลกระทบสถานการณ์ แนอรก-19) ผ่านธนาคารกรุงไทย(ทุกสาขา)
ภายใน วันที่ ๑๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๗. การส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ ๑๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ นำส่งไปที่ วิทยาลัยช่างศิลปเลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๒๐
๑. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.๑ ) ๔ ภาคเรียน ๒ ฉบับพร้อมรับรองสำเนา
เอกสารถูกต้อง
๒. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง
๓. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐโดยแพทย์เป็นผู้ลงนามรับรอง ฉบับจริง ๑ ฉบับ
(ไม่รับคลินิก)
๔. หลักฐานการชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากธนาคาร ๒,๐๐๐ บาท
๕. หลักฐานการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึ ก ษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรี ย น
นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และค่าทำเนียมการศึกษาอื่นๆ ๑๕,๓๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายจรัญ หนองบัว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิชาเอกศิลปไทย วิชาเอกจิตรกรรม และวิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบ ๑)
รายการ
๑. กรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ส่งเอกสารการสมัคร

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป
๓. กำหนดวันสอบคัดเลือก
๓.๒ สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก
- Portfolio ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านออนไลน์
๕. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๕.๑ นักศึกษาดำเนินการ ผ่านระบบ
ออนไลน์และชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา๒,๐๐๐ บาท
๖. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และค่า
ทำเนียมการศึกษาอื่นๆ จำนวน
๑๕,๓๐๐ บาท
๗.ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑)
๔ ภาคเรียน ๒ ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่รับคลินิก)
-หลักฐานการชำระเงินขึน้ ทะเบียนเป็น
นักศึกษาจากธนาคาร ๒,๐๐๐ บาท
-หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และ

วัน เดือน ปี
วันที่ ๑๖- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

สถานที่
http://registra.bpi.ac.th
ส่งหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองและ
หลักฐานการชำระเงินด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์ที่....วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐
ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
ตรวจสอบรายชื่อ ณ. ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยช่างศิลป หรือ cfa.bpi.ac.th
วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง

วันที่ ๒๓ กันยายน - ๗ ตุลาคม๒๕๖๕

cfa.bpi.ac.th
และป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่างศิลป
http://registra.bpi.ac.th

วันที่ ๑๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

http://registra.bpi.ac.th

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่งหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่ง
หลักฐานการชำระเงินให้วงเล็บมุมซอง “ส่ง
เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา” ตามที่อยู่..
วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถ. หลวงพรต
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
๑๐๕๒๐

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ๑๑,๑๐๐
บาท
๗. ปฐมนิเทศนักศึกษา
๘. เปิดเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖๖
มิถุนายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง

