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การรับสมัคร รอบที่ 2
รับสมัครตั้งแตํบัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 ทาง http://registra.bpi.ac.th โดยเลือกเมนูทาง
ซ๎ายมือ “รับสมัครระดับพื้นฐาน (ม.1-ม.6)” หลังจากนั้น เลือก ระดับที่สมัคร (ม.1 หรือ ม.4) และกรอกข๎อมูล บันทึกข๎อมูล
เมื่อบันทึกข๎อมูลแล๎ว ปิดระบบ และเข๎าสูํระบบอีกครั้งเมื่อเวลาผํานไปอยํางน๎อย 2 ชั่วโมง หรือวันรุํงขึ้น เพื่อ
ตรวจสอบข๎อมูลการสมัคร และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ เมื่อพิมพ์บัตรประจาตัวสอบเรียบร๎อยแล๎ว เตรียมเอกสารประกอบการ
สมัคร ประกอบด๎วย รูปถําย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ติดบนบัตรประจาตัวสอบ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎สมัคร อยํางละ 1 ชุด เย็บติดกับบัตรประจาตัวสอบ เพื่อนาไปแสดงในวันสอบคัดเลือก(7 พ.ค.60)
การสอบคัดเลือก
ผู๎สมัครต๎องเข๎าสอบภาคทฤษฎี(ข๎อเขียนชนิดเลือกตอบ) และสอบภาคปฏิบัติหรือสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2560 ตั้งแตํเวลา 08.30 น.เป็นต๎นไป ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (ห๎องเรียนระดับปริญญาตรี) และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก
ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อให๎ผู๎ผํานการคัดเลือกมอบตัวนักเรียนใหมํตํอไป (รายงานตัวยื่นเอกสาร เวลา 08.00 น.)
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชาระเงิน และซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน
ผู๎ผํานการคัดเลือก จะต๎องนาผู๎ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู๎ดูแลตามกฎหมาย) และเอกสารประกอบการมอบตัว
ประกอบด๎วย 1.หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1) พร๎อมสาเนา 1 ชุด 2.หลักฐานการเกิด(สูติบัตร) จานวน 1 ชุด 3.สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ๎าน ของผู๎สมัคร บิดา และมารดา อยํางละ 1 ชุด 4.สาเนาบัตรประจาตัว และสาเนา
ทะเบียนบ๎านของผู๎ปกครอง(ผู๎มอบตัวนักเรียน) จานวน 1 ชุด ยืน
่ มอบตัวนักเรียนใหมํในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตํเวลา
13.00 น.เป็นต๎นไป ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (ห๎องเรียนระดับปริญญาตรี) พร๎อมชาระเงินเป็นคําจ๎างครูชาวตํางชาติ 1,000.-/ปี คํา
กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1,000.-/ปี คําประกันอุบัติเหตุ 190.-/ปี(สมัครใจ) กรณีประสงค์พักหอพักของวิทยาลัย
4,000.-/ปี(ห๎องพัดลม) หรือ 8,000.-/ปี(ห๎องปรับอากาศ) รวมทั้งซื้อเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนในวันดังกลําว
 การเข้าพักหอพักของวิทยาลัย
สาหรับนักเรียนที่สมัครเข๎าพักหอพักของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และชาระคําบารุงหอพักเรียบร๎อยแล๎ว สามารถ
เข๎าพักได๎ตั้งแตํวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต๎นไป โดยวิทยาลัยฯ จัด เตียง ที่นอน ผ๎าปูที่นอน หมอน
ปลอกหมอน ล็อคเกอร์ ให๎ผู๎เข๎าพัก (ผ๎าปูที่นอน หมอนและปลอกหมอน สามารถนาของสํวนตัวมาใช๎ได๎)
การปรับพื้นฐานความรู้และทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 จะต๎องเข๎ารับการประพื้นฐานความรู๎ และทักษะด๎านนาฏศิลป์ หรือดนตรี
(ทดลองเรียน) ตามที่สมัครเรียน และกิจกรรมคานับครู ระหวํางวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.(ไมํเว๎น
วันหยุดราชการ) แตํงกายชุดนักเรียนเดิม หรือนุํงผ๎าแดง เสื้อยืดสีขาว สาหรับผู๎เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย(โขน-ละคร)
 การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 และตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอหลังจากทดลองเรียน จะต๎องเข๎ารับการ
ปฐมนิเทศ และคํายสัมพันธ์นักเรียนใหมํ ระหวํางวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 นักเรียนทุกคนจะต๎องพักค๎างคืนที่วิทยาลัย
สาหรับนักเรียนหอพัก ให๎พักหอพัก นักเรียนอื่นๆ วิทยาลัยฯ จะ จัดเตรียมสถานที่ เสื่อ หมอนไว๎ให๎ โดยให๎นาผ๎าหํม และ
ของใช๎ที่จาเป็นมาเอง
ผู๎ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิทยาลัยฯ กาหนดประชุมผู๎ปกครองนักเรียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 3 (โรงอาหาร)
กาหนดเปิดภาคเรียน และลงทะเบียน
กาหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ทาความสะอาดห๎องเรียน และเริ่ม
เรียนวันแรก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยเวลา 07.40 น. ของทุกวันเป็นกิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมสวดมนต์
เริ่มเรียนชั่วโมงแรกในเวลา 08.10 น.
ประมาณการค่าอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย (ซื้อจากสหการร้านค้าในความควบคุมดูแลของวิทยาลัย)
1. เครื่องแบบนักเรียน ตราสมอ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1)
ชาย – เสื้อ ตั้งแตํเบอร์ 30 -60
ราคาตั้งแตํ 200 – 530 บาท
หญิง
– เสื้อ ตามเบอร์ เริ่มตั้งแตํเบอร์ 34 -52
ราคาตั้งแตํ 300 – 520 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
ชาย – เสื้อ ตั้งแตํเบอร์ 30 -60
ราคาตั้งแตํ 200 – 530 บาท
หญิง
– เสื้อ ตามเบอร์ เริ่มตั้งแตํเบอร์ 34 -52
ราคาตั้งแตํ 300 – 520 บาท
หญิง
– กระโปรง ตามเบอร์
ราคาตั้งแตํ 350 – 420 บาท
2. ชุดพละศึกษา (ชาย
– หญิง) ตามเบอร์
เสื้อ (กระเป๋าบน)
ราคาตั้งแตํ 440 บาท
กางเกง ยาว 38 ,39,41 นิ้ว
ราคาตั้งแตํ 460 – 500 บาท
3. อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ
1) สมุดตราวิทยาลัย 180.6) เครื่องประดับ
2) กระเป๋านักเรียน 320.ชาย ม.1
120.3) ผ๎าแดง (เฉพาะโขน-ละคร) 350.ชาย ม.4
145.หญิง ม.4
210.4)เข็ดขัดรัดผ๎าแดง 190.ลูกเสือ เนตรนารี 85.5) เชือกรัดผ๎าแดง 30-

