ที่ วธ ๐๘๐๗/

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๐๐๐
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี(หลักสูตรศิลปศึกษา ๔ ปี วิชาชีพครู) และระดับขั้นพื้นฐานชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑-๓) โดยวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
๑. นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งเรี ย นวิ ช าสามั ญ เหมื อ นกั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียนเน้นหนักในรายวิชาเอกที่เลือกเรียนอย่างเป็นเลิศ
๒. นักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถศึกษาต่อในโรงเรียนสามัญ ได้ทั่วไปหรือ
ศึกษาต่อระดับสูงได้ต่อเนื่องในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
๓. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร(ปวช.๓) สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(สายครู) ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่เรียน หรือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลั ย ของรั ฐ หรือเอกชนได้ต ามความสนใจ หรือสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่ว ยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
๔. นักเรียนที่จบการศึกษาในทุกระดับทุกคนจะมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และนา
ศักยภาพไปพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับในทุกสังคมได้อย่างสมบูรณ์
อนึ่งวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณมายังโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติมิให้สูญหาย
สมกับคากล่าวที่ว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ ” วิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์นักเรียนที่
มีใจรักหรือมีความสามารถ สมัครเข้าศึกษายังวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยสมัครได้ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่ง
มาด้วย วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล )
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
โทร. ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔
Email : cdanst@gmail.com

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กาหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ปวช.๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทการรับสมัคร มีจานวน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ประเภทโควต้า รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสาขาที่สมัคร โดยโรงเรียนพิจารณาคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กาหนด *มีการทดสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ* โดยสมัครทางเวปไชด์วิทยาลัย
http://registra.bpi.ac.th หรือส่งรายชื่อมายังอีเมล์ cdanst@gmail.com หรือ อีเมล์ jib-ratree@hotmal.com
หรือส่งรายชื่อทางไปรษณีย์ถึง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ วงเล็บ
หน้าซอง(สมัครเข้าเรียนประเภทโควตา) โดยมีผู้ประสานงานคือ นางสาวราตรี ลือชัย โทร ๐๘๘-๗๕๓๐๑๐๕
๑.๒ ประเภทปกติ สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยฯ
กาหนด

๒. สาขาวิชาเรียน จานวน ๖ สาขาให้เลือกเรียน คือ
๑.๑ สาขาโขน รับเฉพาะนักเรียนชาย มีใจรักการแสดงนาฏศิลป์ไทย แขนขาปกติ
๑.๒ สาขาละคร รับเฉพาะนักเรียนหญิง มีใจรักการแสดงนาฏศิลป์ไทย แขนขาปกติ
๑.๓ สาขาปี่พาทย์ รับนักเรียนชายและหญิง มีใจรักการบรรเลงดนตรีไทยประเภทระนาด ฆ้องวง ปี่ เครื่องหนังเป็นต้น
๑.๔ สาขาเครื่องสายไทย รับนักเรียนชายและหญิง มีใจรักการบรรเลงดนตรีไทยประเภทซออู้ ซอด้วง จะเข้ เป็นต้น
๑.๕ สาขาคีตศิลป์ไทย รับนักเรียนชายและหญิง มีใจรักการขับร้องเพลงไทย เส้นเสียงดี
๑.๖ สาขาดนตรีสากล (รับเฉพาะ ปวช.๑) นักเรียนชายและหญิง มีใจรักการบรรเลงดนตรีสากล ประเภทกีตาร์ เปียโน
กลองชุด เป็นต้น

๓. วันเวลาการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ รับสมัครประเภทโควตา สมัครทางเวปไซด์วิทยาลัย http://registra.bpi.ac.th ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ **ทดสอบความสามารถและรายงานตัววันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓.๒ รับสมัครประเภทปกติ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
**ทดสอบความรู้ทั่วไป/ความสามารถ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ** รายงานตัววันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว ใช้เอกสารดังนี้
๔.๑ สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง ถ่ายเอกสารพร้อมสาเนาถูกต้อง คนละ ๑ ฉบับ
๔.๒ ปพ.๑ หรือหนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายชุดนักเรียน หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๔ ใบรับรองแพทย์จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ เงินค่าสมัครจานวน ๕๐ บาท

๕. คุณสมบัติของนักเรียนประเภทโควตา มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสรุปรายชื่อ
๕.๒ มีผลการเรียนดีในรายวิชาสามัญ ๕ ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
๕.๓ วิทยาลัยฯ ขอทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ของผู้สมัครเป็นเบื้องต้น

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนสมัครประเภทโควตา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สมัครโดยการส่งรายชื่อทางอีเมล์ cdanst@gmail.com หรือ อีเมล์ jib-ratree@hotmal.com
โทร. ๐๘๘-๗๕๓๐๑๐๕ / ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔ ดูรายละเอียดทางเวปไชด์วิทยาลัย http://registra.bpi.ac.th
โรงเรียน.....................................................................ตาบล.........................................อาเภอ................................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์ที่ติดต่ อได้.............................................................................................
สมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่
ชื่อ-สกุล

สาขา

คะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน

สมัครเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ (เทียบเท่า ม.๔)
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขา

คะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน

ขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสาขาที่สมัครจริง

ลงชื่อผู้รับรอง .................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ..................

