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ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควตา – โควตาพิเศษ-ภาคปกติ 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*************** 
      
 

   หลักสูตรการเรียน  
  

  
  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอนเป็นภาคปกติ ปีการศึกษาละ ๒ ภาค
เรียน  ภาคเรียนละ ๒๐ สัปดาห์ เช่นเดียวกับสถานศึกษาต่างๆ โดยทั่วไป   แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร คือ   

 ๑. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ 
 ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมปีที่ ๑-๓)   รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เข้าเรียนชั้นม.๑  ใช้เวลาเรียน ๓ ปี   
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)   รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เข้าเรียนชั้นม.๔ ใช้เวลาเรียน ๓ ปี  
 
       ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา และดุริยางค์ไทยคีตศิลป์ไทยศึกษา
(ระดับปริญญาตรีสายครู ๕ ปี) 
 วิทยาลัยฯ เปิดเป็นห้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(๕ปี) คณะศิลปศึกษา 
มี ๒ สาขาวิชา คือ 
 ๑. สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
 ๒. สาขาดนตรี คีตศิลป์ไทยศึกษา 
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เกณฑ์การสอบนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
  

 

นักเรียนที่สมัครภาคปกติทุกสาขาวิชา  จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

๑. สอบข้อเขียน ๘ กลุ่มสาระ  ข้อสอบแบบปรนัย  ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน) 
๒. ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย  ดุริยางค์ไทย และดุริยางค์สากล (๖๐ คะแนน)   
๓. ทักษะในการอ่านภาษาไทย 
นักเรียนที่สอบภาคปกติทุกสาขาวิชา  จะต้องเข้ารับการรายงานตัวมอบตัว ใน วันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น. 
 
 
 

   คุณสมบัตทิั่วไปของผู้เรียน 
 

  

๑. เป็นโสด 
 ๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปี เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑     
        อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔      
 ๓. ขยัน อดทน และมีศิลปะนิสัยทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ ที่สอดคล้อง กับสาขาท่ีประสงค์
จะเรียน 
 ๔. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 
 ๕. พ้ืนฐานความรู้ของผู้สมัคร สอดคล้องกับระดับที่ต้องการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอนและคุณสมบัติของผู้เรียนแต่ละสาขา 
 

 

  

๑. สาขาวิชานาฏศิลป์โขน (รับเฉพาะนักเรียนชาย) มีนิสัยรักการแสดง บุคลิกดี กล้าแสดงออก 
แขนขาปกต ิ
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๒. สาขาวิชานาฏศิลป์ละคร (รับเฉพาะนักเรียนหญิง) มีนิสัยรักการแสดง บุคลิกดี กล้าแสดงออก 
แขนขาปกต ิ
    ๓. สาขาวิชาปี่พาทย์ มีนิสัยรักการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก 
ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ปี่ เป็นต้น 
      ๔. สาขาวิชาเครื่องสายไทย มีนิสัยรักการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ซอ
ด้วง ซออู้ จะเข้ เป็นต้น 
     ๕. สาขาวิชาคีตศิลป์ (ขับร้อง) มีน้ าเสียงที่ดี มีพลัง ชอบการขับร้องเพลง ไม่มีโรคประจ าตัว
เกี่ยวกับระบบการหายใจ หลอดลม เส้นเสียง 
     ๖. สาขาวิชาดุริยางค์สากล ชอบการบรรเลงดนตรีสากล เช่น กีตาร์ เครื่องเป่า เปียโน กลองชุด 
เป็นต้น  (รับเฉพาะม.๔) 

 
 
 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
 
 
 

 การจัดการเรียน การสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป      นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชา
สามัญเหมือนสถานศึกษาอื่นๆ ท่ัวไป     โดยจะต้องเรียนวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาท่ีเลือก
เรียน และวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้เรียนจึงต้องมีความอดทน  ขยัน  
เสียสละอุทิศเวลาให้กับตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ  จึงจะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น 
และถ้าเป็นผู้เรียนท่ีมีความรักความตั้งใจจริงท่ีจะฝึกฝนทางด้านนี้    จะช่วยให้สามารถรับ
ความรู้ท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพได้ดี   ปัญหาการเรียนไม่จบหลักสูตร  หรือออกกลางคันก็จะ
ไม่มี. 

 
 

การเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  
  

นักเรียนต้องเรียนวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน(วิชาเอก) ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และเรียนวิชา
สามัญใน ๘ กลุ่มสาระวิชา คือ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาต่างประเทศ  วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาสุขศึกษาและพลานามัย  วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
นักเรียนต้องสอบผ่านได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
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ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
 

 

๑. ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
- ค่าเล่าเรียน 
- หนังสือเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

๒. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น เครื่องแบบนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี อุปกรณ์การเรียน ประมาณคนละ 
๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

 

      การรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

การรับสมัครสอบประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  มี  ๓  ประเภท คือ 
๑  .  ระบบโควต้า  สมัครทาง http://cdans.bpi.ac.th วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
      รับสมัคร    วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  -วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
       ประกาศรายชื่อ(ทางเว็บไซด์) ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๗.๐๐  น. 
       สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
       มอบตัว  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
๒.  ระบบโควตาพิเศษ   
     *ไม่มีการสอบ  ให้ทางโรงเรียนด าเนินการคัดเลือก ทางวิทยาลัยจะเดินทางไปรับรายงานตัว ณ สพป.
เขต ๑ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในวันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ส่วนในจังหวัดนครศรธีรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จะด าเนินการรับรายงาน
ตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
๓  ระบบภาคปกติ  
    รับสมัครวันที่  ๒๐-๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 
 สอบ ข้อเขียน –สอบปฏิบัติ –สอบสัมภาษณ์  วันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 ประกาศผลสอบ      วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๐๐  น. เป็นต้นไป 
 มอบตัว    วันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐  น. 

http://cdans.bpi.ac.th/
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 หลักฐานการมอบตัว 
 ๑. วุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองของโรงเรียนเดิม  ซึ่งแสดงว่าก าลังเรียน หรือส าเร็จ
การศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ให้น ามาในวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘) 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา ถ่ายเอกสารมาอย่างละ ๑ ชุด (ให้น ามาในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘) 
 ๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน   
 ๔.  ใบรับรองแพทย์   
 *  ในวันมอบตัวนักเรียนต้องน าผู้ปกครอง มาในวันมอบตัวด้วย พร้อมเตรียมเงินส าหรับจ่าย
ค่าธรรมเนียม ๒,๑๘๐  บาท  และส าหรับจองอุปกรณ์การเรียน  ประมาณ  ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท 
 
 

หอพักส าหรับนักเรียนต่างจังหวัด 
 

ทางวิทยาลัยฯไม่มีบริการหอพักในให้กับนักเรียน แต่โดยรอบวิทยาลัยฯจะมีบริการหอพักในราคา
ที่ไม่แพง ซึ่งผู้ปกครองสามารถมาเลือกให้กับนักเรียนได้ตามความพอใจ ซึ่งมีประมาณ ๑๐ หอ ทั้งท่ีเป็นหอ
เอกชน และหอท่ีมีครูอาจารย์ของวิทยาลัยฯดูแล  ราคาตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๒,๕๐๐ บาท จะอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนหรืออยู่ส่วนตัว 

 
 

************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
โทร  :  ๐๗๕ – ๔๔๖-๑๕๖ , ๐๘๑-๙๕๖๕๖๐๙   



แบบบัญชีรายช่ือเขารับรายงานตัวเปนนักเรียนโควตาพิเศษระดับช้ัน ม.๑ และม.๔ ปการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียน...........................................................จังหวัด.......................

ลาํดบัที ชือ-สกลุ ระดบัชั น สาขา

*สวนนี้นําสง ทาง wichakarn.nakornsri@gmail.com Fax : ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔ , ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๖
หรือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตําบลทาเรือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

เอกสารที ๑



แบบรับรองนักเรียน
สมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๖๐

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
ประเภทโควตาพิเศษ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง.........................................................................
สังกัด....................................................................................................................................................................

ในฐานะ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศิษยเกา)
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 นักศึกษาฝกสอน

ขอรับรองวา....................................................... หมายเลขประจําตัวประชาชน..............................................
ผูสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ.๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี..........................สาขาวิชา.....................................................
มีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักเรียน
เขาศึกษาตอระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตาพิเศษ

ลงชื่อ................................................................ผูรับรอง
(...............................................................)

ลงชื่อ..............................................................ผูบริหารสถานศึกษา
(.............................................................)

ประทับตราสถานศึกษา

เอกสารที ๒







ปฏิทินการรับสมัครนกัเรียนเขาศึกษาตอ(โควตาพิเศษ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ม.๑) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) วันท่ี ๓๐ มกราคม- ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (สุราษฎรธานี , ชุมพร , ระนอง , กระบี่ , พังงา , ภูเก็ต , นครศรีธรรมราช)
ประเภท /รายการ

กําหนดการ
โควตาพิเศษ วันรายงานตวั เวลา สถานที่

๑. รายงานตัว
* รับรายงานตัวเพื่อเขาเรียนโดยใหโรงเรียนเปน
ผูดําเนินการคัดเลือกแลวสงรายชือ่กลับมายังวิทยาลัย (ไม
มีการสอบขอเขยีนและปฏิบัติ)

๑. จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สพป. สุราษฎรธานี  เขต ๑
๒. จังหวัดชุมพร วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สพป.  ชุมพร  เขต ๑
๓. จังหวัดระนอง วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สพป. ระนอง
๔. จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สพป.  ภูเก็ต
๕. จังหวัดพังงา วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สพป. พังงา
๖. จังหวัดกระบี่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สพป. กระบี่
๗. จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวดัชายแดน
(สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส)

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. วนศ.นครศรีธรรมราช

๒.สอบอาน –เขยีน
*ใหทางโรงเรียนดําเนินการคัดเลือก ตามเกณฑที่
กําหนดให

เกณฑ
๑. สามารถอานออก เขยีนภาษาไทยไดดี
๒. เกรดเฉลี่ยทุกวิชา ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓. มีความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย
ดุริยางคไทย คีตศิลปไทย และดนตรีสากล

- - -

๓. ความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย
คีตศิลปไทย และดนตรีสากล
*ใหทางโรงเรียนดําเนินการคัดเลือกความสามารถ

โรงเรียนพิจารณาตามเกณฑคุณสมบัติผูสมัครในแต
ละระดับชั้น และสาขาที่นกัเรียนสมัคร

- - -

คุณสมบัติผูสมัคร
ระดับชั้นม.1

1. อายุไมเกิน 14 ป
2. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
4. ขยัน อดทน และมีศิลปนิสัยทางดานนาฏศิลป
ดุริยางคศิลป ที่สอดคลองกับสาขาที่จะเรียน
5. ตองมีทักษะทางดานการอาน การเขยีน ตามคุณวุฒิ

ระดับชั้นม.4
1. อายุไมเกิน 17 ป
2. สําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
4. ขยัน อดทน และมีศิลปนิสัยทางดานนาฏศิลป
ดุริยางคศิลป ที่สอดคลองกับสาขาที่จะเรียน
5. ตองมีทักษะทางดานการอาน การเขยีน ตามคุณวุฒิ

สาขาที่รับสมัครนักเรียน
1. สาขาโขน(เฉพาะนกัเรียนชาย)
2. สาขาละคร (เฉพาะนักเรียนหญิง)
3. สาขาปพาทย (ทั้งชายและหญิง)
4. สาขาเคร่ืองสาย (ทั้งชายและหญิง)
5. สาขาคีตศิลปไทย (ทั้งชายและหญิง)
6. สาขาดนตรีสากล (ทั้งชายและหญิง) รับเฉพาะม.
4

เอกสารที่ใชในการรายงานตัว
1.  ปพ.1 ระดับป.6,ม.3หรือใบรับรอง (ปพ.7)
2. สําเนาทะเบียนบานนักเรียน , บิดา-มารดา
3.  ใบรับรองแพทย
4.  เงินคาธรรมเนียม 2,150  บาท
5.  คาสั่งจองอุปกรณการเรียน
4,000-5,000 บาท
6. รูปถายขนาด 1 นิว้  จํานวน 1 รูป
*ในวันที่รายงานตัวนักเรยีนโควตาพิเศษ ให
นักเรียนพรอมผูปกครอง(ผูดูแลนักเรียน) มา
ณ สถานทีแ่ละวันเวลาดังกลาวขางตน
* ติดตอสอบถามฝายวชิาการ
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีรรมราช
๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔ , ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔ ,
อ.พีรพรรณ  ถิ่นกาญจน ๐๘๑-๙๕๖๕๖๐๙

** หมายเหตุ**
นร.ใน๕ จังหวัด
ชายแดนใต (สงขลา
สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) ไดรบัทุน
สนับคาใชจายใน
การศึกษา คือ คาหอ
คาอาหาร ประมาณ
๑๔,๓๐๐บาท/ภาคเรยีน

**หอพักเอกชนที่สามารถติดตอได
1.  หอหญิงแกวใจ
089-8729480 , 089-8754202
2.  หอชายปาถวิล (0935769738)
3.  หอชายนาแมน (0836407262)
4. หอหญิงกัณกนิษฐา (0899782028)
5. หอหญิงอ.จรัล (0817884136)
6. หอหญิงปรียาภรณ (0895906070)
7. หอพักชายปาเจียน 075-324012
ฯลฯ
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