
 

ข้อมูลการสมัคร และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

การรับสมัคร รอบท่ี 2 

รับสมัครตั้งแตํบัดนี้ ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2560 ทาง http://registra.bpi.ac.th โดยเลือกเมนูทาง 
ซ๎ายมือ  “รับสมัครระดับพื้นฐาน (ม.1-ม.6)”  หลังจากนั้น เลือก ระดับท่ีสมัคร (ม.1 หรือ ม.4) และกรอกข๎อมูล บันทึกข๎อมูล  

เมื่อบันทึกข๎อมูลแล๎ว  ปิดระบบ และเข๎าสํูระบบอีกครั้งเมื่อเวลาผํานไปอยํางน๎อย 2 ชั่วโมง หรือวันรุํงขึ้น เพื่อ

ตรวจสอบข๎อมูลการสมัคร และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ เมื่อพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบเรียบร๎อยแล๎ว เตรียมเอกสารประกอบการ
สมัคร ประกอบด๎วย รูปถําย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ติดบนบัตรประจ าตัวสอบ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ  

ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผ๎ูสมัคร อยํางละ 1 ชุด เย็บติดกับบัตรประจ าตัวสอบ เพื่อน าไปแสดงในวันสอบคัดเลือก(7 พ.ค.60) 

การสอบคัดเลือก 

 ผ๎ูสมัครต๎องเข๎าสอบภาคทฤษฎี(ข๎อเขียนชนิดเลือกตอบ) และสอบภาคปฏิบัติหรือสัมภาษณ์ ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 

2560 ตั้งแตํเวลา 08.30 น.เป็นต๎นไป ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (ห๎องเรียนระดับปริญญาตรี) และจะประกาศผลการสอบคัดเลือก
ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อให๎ผ๎ูผํานการคัดเลือกมอบตัวนักเรียนใหมํตํอไป (รายงานตัวย่ืนเอกสาร เวลา 08.00 น.) 

การมอบตัวนักเรียนใหม่   ช าระเงิน และซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน  

 ผ๎ูผํานการคัดเลือก จะต๎องน าผ๎ูปกครอง (บิดา มารดา หรือผ๎ูดูแลตามกฎหมาย) และเอกสารประกอบการมอบตัว 

ประกอบด๎วย 1.หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1) พร๎อมส าเนา 1 ชุด 2.หลักฐานการเกิด(สูติบัตร) จ านวน 1 ชุด 3.ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ๎าน ของผ๎ูสมัคร บิดา และมารดา อยํางละ 1 ชุด 4.ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนา

ทะเบียนบ๎านของผ๎ูปกครอง(ผ๎ูมอบตัวนักเรียน) จ านวน 1 ชุด ย่ืนมอบตัวนักเรยีนใหมใํนวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตํเวลา 
13.00 น.เป็นต๎นไป ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (ห๎องเรียนระดับปริญญาตรี) พร๎อมช าระเงินเป็นคําจ๎างครูชาวตํางชาติ 1,000.-/ปี คํา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1,000.-/ปี คําประกันอุบัติเหตุ 190.-/ปี(สมัครใจ) กรณีประสงค์พักหอพักของวิทยาลัย 
4,000.-/ปี(ห๎องพัดลม) หรือ 8,000.-/ปี(ห๎องปรับอากาศ)  รวมท้ังซื้อเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียนในวันดังกลําว 

 การเข้าพักหอพักของวิทยาลัย 

ส าหรับนักเรียนท่ีสมัครเข๎าพักหอพักของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และช าระคําบ ารุงหอพักเรียบร๎อยแล๎ว สามารถ

เข๎าพักได๎ตั้งแตํวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต๎นไป โดยวิทยาลัยฯ จัด เตียง ท่ีนอน ผ๎าปูท่ีนอน หมอน 
ปลอกหมอน ล็อคเกอร์ ให๎ผ๎ูเข๎าพัก (ผ๎าปูท่ีนอน หมอนและปลอกหมอน สามารถน าของสํวนตัวมาใช๎ได๎)  

การปรับพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  

ผ๎ูผํานการคัดเลือกเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 จะต๎องเข๎ารับการประพื้นฐานความรู๎ และทักษะด๎านนาฏศิลป์ หรือดนตรี
(ทดลองเรียน) ตามท่ีสมัครเรียน และกิจกรรมค านับครู ระหวํางวันท่ี 8-12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.(ไมํเว๎น

วันหยุดราชการ) แตํงกายชุดนักเรียนเดิม หรือนุํงผ๎าแดง เส้ือยืดสีขาว ส าหรับผ๎ูเรียนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย(โขน-ละคร) 

 การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง 

 ผ๎ูผํานการคัดเลือกเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 และตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอหลังจากทดลองเรียน จะต๎องเข๎ารับการ

ปฐมนิเทศ และคํายสัมพันธ์นักเรียนใหมํ ระหวํางวันท่ี 13-14 พฤษภาคม 2560  นักเรียนทุกคนจะต๎องพักค๎างคืนท่ีวิทยาลัย  

ส าหรับนักเรียนหอพัก ให๎พักหอพัก นักเรียนอื่นๆ  วิทยาลัยฯ จะ จัดเตรียมสถานท่ี เส่ือ หมอนไว๎ให๎ โดยให๎น าผ๎าหํม และ
ของใช๎ท่ีจ าเป็นมาเอง  

ผ๎ูปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิทยาลัยฯ ก าหนดประชุมผ๎ูปกครองนักเรียนในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2560  
เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 3 (โรงอาหาร)  

ก าหนดเปิดภาคเรียน และลงทะเบียน  

ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ท าความสะอาดห๎องเรียน และเริ่ม  
เรียนวันแรก ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560  โดยเวลา 07.40 น. ของทุกวันเป็นกิจกรรมเคารพธงชาติ และกิจกรรมสวดมนต์ 

เริ่มเรียนชั่วโมงแรกในเวลา 08.10 น. 
ประมาณการค่าอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย (ซื้อจากสหการร้านค้าในความควบคุมดูแลของวิทยาลัย)  

1. เครื่องแบบนักเรียน  ตราสมอ 

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1)   

ชาย – เส้ือ ตั้งแตํเบอร์ 30 -60        ราคาตั้งแตํ 200 – 530 บาท 

   หญิง – เส้ือ ตามเบอร์ เริ่มตั้งแตํเบอร์ 34 -52  ราคาตั้งแตํ 300 – 520 บาท 

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  

ชาย – เส้ือ ตั้งแตํเบอร์ 30 -60   ราคาตั้งแตํ 200 – 530 บาท 

 หญิง – เส้ือ ตามเบอร์ เริ่มตั้งแตํเบอร์ 34 -52  ราคาตั้งแตํ 300 – 520 บาท 

   หญิง – กระโปรง  ตามเบอร์    ราคาตั้งแตํ 350 – 420 บาท 

 2. ชุดพละศึกษา (ชาย – หญิง)  ตามเบอร์ 

   เส้ือ  (กระเป๋าบน)                 ราคาตั้งแตํ 440 บาท 

   กางเกง  ยาว 38 ,39,41 นิ้ว    ราคาตั้งแตํ 460 – 500  บาท 

 3. อุปกรณ์การเรียน และอ่ืน ๆ  

1) สมุดตราวิทยาลัย  180.-     

2) กระเป๋านักเรียน  320.-     

3) ผ๎าแดง (เฉพาะโขน-ละคร) 350.-     

4)เข็ดขัดรัดผ๎าแดง  190.-     

5) เชือกรัดผ๎าแดง  30-    

6) เครื่องประดับ 
         ชาย ม.1            120.- 

         ชาย ม.4            145.- 
         หญิง ม.4           210.- 

         ลูกเสือ เนตรนารี  85.- 

ส าหรับผ๎ูผํานการคัดเลือก
แล๎ว และผ๎ูก าลังจะสมัคร 

โทร.055611820 

http://cdask.bpi.ac.th 


