
 
 
 
 

 
ประกาศคณะศิลปวิจิตร 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบพิเศษ 

__________________________________________ 
  

  ตามที่คณะศิลปวิจิตร ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 
  บัดนี้  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบพิเศษ           
เสร็จสิ้นแล้ว คณะศิลปวิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  รอบพิเศษ ดังนี้ 
  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (๔ ปี) 
สาขาวิชาทัศนศิลป์  
      ล าดับที ่       ชื่อ – นามสกุล   รหัสประจ าตัว  หมายเหตุ 
 ๑      นายกรกวี  ประเสริฐศรี     ๐๑-๐๐๐๑ 
 ๒  นายวรวริทธิ์  จันทราภา     ๐๑-๐๐๐๒  
 ๓  นายศุภฤกษ์  วิสุทธิ์     ๐๑-๐๐๐๓ 
 ๔  นายกิตติศักดิ์  นาระจิตต์     ๐๑-๐๐๐๔** 
 ๕  นายปฎิพัทธ์  บรรดาศักดิ์     ๐๑-๐๐๐๕** 
 ๖  นายโอภาส  พิมูลชาติ     ๐๑-๐๐๐๖ 
 ๗  นายสุทธิพล  เจียรน าวงศ์     ๐๑-๐๐๐๗  
 ๘  นางสาวบุษกร  ขันค านอก     ๐๑-๐๐๐๘  
 ๙  นางสาววิพุธ  แย้มกลีบ     ๐๑-๐๐๐๙ 
 ๑๐  นายธนากร  สุยะนันทน์     ๐๑-๐๐๑๐** 
 ๑๑  นางสาววรณัน  ยิ้มวิหก     ๐๑-๐๐๑๑** 
 ๑๒  นายภูมิ์หิรัญ  หินสุวรรณ     ๐๑-๐๐๑๒** 
 ๑๓  นางสาวณิชช์กานต์  เอ่ียมตระกูล    ๐๑-๐๐๑๓ 
 ๑๔  นายศิระ  ฉอ้อม      ๐๑-๐๐๑๔** 
 ๑๕  นายสุธี  แสงทวี      ๐๑-๐๐๑๕ 
 ๑๖  นายณัฐนันท์  ม่วงอยู่     ๐๑-๐๐๑๖ 
 
หมายเหตุ  :  ผู้สมัครที่มีเครื่องหมาย **  คือคนที่ไม่ส่งเอกสารการสมัคร ดังนั้นให้น าเอกสารมาส่งในวันสอบ  จึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบ   
 



-๒- 
 

      ล าดับที ่       ชื่อ – นามสกุล   รหัสประจ าตัว  หมายเหตุ 
 ๑๗  นายพศวัฒน์  หวังสุรังคานนท ์    ๐๑-๐๐๑๗ 
 ๑๘  นายชนน  สันตินุรักษ์     ๐๑-๐๐๑๘** 
 ๑๙  นายภัทรดนัย  น่วมขยัน     ๐๑-๐๐๑๙ 
 ๒๐  นายณัฐดนัย  ทองเติม     ๐๑-๐๐๒๐** 
 ๒๑  นายภานุพงษ์  ปัตตายะโส     ๐๑-๐๐๒๑** 
 ๒๒  นางสาวเลปวรรณ  บุญมี     ๐๑-๐๐๒๒ 
 ๒๓  นางสาวภิรมญา  ดอกพยอม    ๐๑-๐๐๒๓** 
  
 

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
      ล าดับที ่       ชื่อ – นามสกุล   รหัสประจ าตัว  หมายเหตุ 
 ๑      นายชวิน  หวามา     ๐๑-๘๐๐๐๑ 
 ๒  นางสาวเสมอดาว  ทรัพย์สินธุ์   ๐๑-๘๐๐๐๒ 
 ๓  นายประเสริฐชัย  เสรีกสิชน   ๐๑-๘๐๐๐๓**  
 ๔  นางสาวทิชานันท์  สันตกฤษ์   ๐๑-๘๐๐๐๔ 
 ๕  นางสาวรัตน์ชนก  เมิลล์    ๐๑-๘๐๐๐๕** 
 ๖  นางสาวธัชพรรณ  รัตนสุภา   ๐๑-๘๐๐๐๖** 
 ๗  นายทิวากร  ทองค าบุศ    ๐๑-๘๐๐๐๗ 
 ๘  นายณัทฐพงษ์  จรัลปรัชญานนท์   ๐๑-๘๐๐๐๘ 
 ๙  นายธรรมนูญ  สินธุสุวรรณ์    ๐๑-๘๐๐๐๙** 
 ๑๐  นางสาวปภัสร์จิรา  เลิศสิริภัสร์   ๐๑-๘๐๐๑๐** 
  
หมายเหตุ  :  ผู้สมัครที่มีเครื่องหมาย **  คือคนที่ไม่ส่งเอกสารการสมัคร ดังนั้นให้น าเอกสารมาส่งในวันสอบ  จึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบ   
 
 

ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รอบพิเศษ  ตามรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติตามคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒                   
และตรวจสอบรายชื่อ แผนผังที่นั่งสอบให้แน่ชัด พร้อมทั้งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ ทาง www.registra.bpi.ac.th                       
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่นักศึกษายื่นใบสมัคร และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://www.registra.bpi.ac.th/


-๓- 
 

๑. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

      สอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ 

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ 

๒. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 

สอบภาคปฏิบัติ (วิชาเฉพาะสาขา) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ชั้น ๓ 

สอบสัมภาษณ ์ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ 

 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ   ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    ( นายเด่น  หวานจริง ) 
           คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 


