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ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************

หลักสูตรการเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนเป็นภาคปกติ ปีการศึกษาละ ๒ ภาค
เรียน ภาคเรียนละ ๒๐ สัปดาห์ เช่นเดียวกับสถานศึกษาต่างๆ โดยทั่วไป แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
๑.๑ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ชั้ น มั ธ ยมปี ที่ ๑-๓) รั บ นั ก เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เข้าเรียนชั้นม.๑ ใช้เวลาเรียน ๓ ปี
๑.๒ ระดั บ อาชี ว ะ (ปวช.๑-๓) รั บ นั ก เรีย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ หรื อ
เทียบเท่า 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 และระดับปวช.๑

นักเรียนที่สมัครภาคปกติทุกสาขาวิชา จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑. สอบข้อเขียน ๘ กลุ่มสาระ ข้อสอบแบบปรนัย ๔๐ ข้อ (๔๐ คะแนน)
๒. ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดุริยางค์ไทย และดุริยางค์สากล (๖๐ คะแนน)
๓. ทักษะในการอ่านภาษาไทย
นักเรียนที่สอบภาคปกติทุกสาขาวิชา จะต้องเข้ารับการรายงานตัวมอบตัว ใน วันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.

คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้เรียน
๑. เป็นโสด
๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปี เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เข้าเรียนระดับปวช.๑
๓. ขยัน อดทน และมีศิลปะนิสัยทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ ที่สอดคล้อง กับสาขาที่ประสงค์
จะเรียน
๔. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
๕. พื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร สอดคล้องกับระดับที่ต้องการศึกษาในแต่ละหลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอนและคุณสมบัติของผู้เรียนแต่ละสาขา

๑. สาขาวิชานาฏศิลป์โขน (รับเฉพาะนักเรียนชาย) มีนิสัยรักการแสดง บุคลิกดี กล้าแสดงออก
แขนขาปกติ

3

๒. สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ล ะคร (รั บ เฉพาะนั ก เรี ย นหญิ ง ) มี นิ สั ย รั ก การแสดง บุ ค ลิ ก ดี กล้ า
แสดงออก แขนขาปกติ
๓. สาขาวิชาปี่พาทย์ มีนิสัยรักการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทระนาดเอก
ระนาดทุ้ม ฆ้องวง ปี่ เป็นต้น
๔. สาขาวิชาเครื่องสายไทย มีนิสัยรักการบรรเลงดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท ซอ
ด้วง ซออู้ จะเข้ เป็นต้น
๕. สาขาวิชาคีตศิลป์ (ขับ ร้อง) มีน้าเสี ยงที่ดี มีพลัง ชอบการขับร้องเพลง ไม่มีโรคประจาตัว
เกี่ยวกับระบบการหายใจ หลอดลม เส้นเสียง
๖. สาขาวิชาดุริยางค์สากล ชอบการบรรเลงดนตรีสากล เช่น กีตาร์ เครื่องเป่า เปียโน กลองชุด
เป็นต้น (รับเฉพาะ ปวช.๑)

คาแนะนาเพิ่มเติม

การจัดการเรียน การสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชา
สามัญเหมือนสถานศึกษาอื่นๆ ทั่วไป โดยจะต้องเรียนวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาที่เลือก
เรียน และวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนจึงต้องมีความอดทน ขยัน
เสียสละอุทิศเวลาให้กับตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ จึงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้น
และถ้าเป็นผู้เรียนที่มีความรักความตั้งใจจริงที่จะฝึกฝนทางด้านนี้ จะช่วยให้สามารถรับ
ความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพได้ดี 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
การรับสมัครนักเรียนรอบที๑่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

สมัครที่ http://registra.pbi.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ -วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ ๑ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
หลักฐานการมอบตัว
๑. วุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองของโรงเรียนเดิม ซึ่งแสดงว่ากาลังเรียน หรือสาเร็จ
การศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ให้นามาในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐)
๒. สาเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา ถ่ายเอกสารมาอย่างละ ๑ ชุด (ให้นามาในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐)
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน
๔. ใบรับรองแพทย์
* ในวันมอบตัวนักเรียนต้องนาผู้ปกครอง มาในวันมอบตัวด้วย พร้อมเตรียมเงินสาหรับจ่าย
ค่าธรรมเนียม ๒,๑๘๐ บาท และสาหรับจองอุปกรณ์การเรียน ประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
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หอพักสาหรับนักเรียนต่างจังหวัด
ทางวิทยาลัยฯไม่มีบริการหอพักในให้กับนักเรียน แต่โดยรอบวิทยาลัยฯจะมีบริการหอพักในราคา
ที่ไม่แพง ซึ่งผู้ปกครองสามารถมาเลือกให้กับนักเรียนได้ตามความพอใจ ซึ่งมีประมาณ ๑๐ หอ ทั้งที่เป็น
หอเอกชน และหอที่มีครูอาจารย์ของวิทยาลัยฯดูแล ราคาตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๒,๕๐๐ บาท จะอยู่
ร่วมกับคนอื่นหรืออยู่ส่วนตัว

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

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

