การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑.๒ หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ระดับชั้นและจานวนที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ ๑ (ม.๑)
จานวนที่รบั ๘๐ คน
๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)
จานวนที่รบั ๑๒๐ คน
๓. สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชาตามที่ปรากฏในหลักสูตร)
๓.๑ นาฏศิลป์ไทย ละคร
๓.๒ นาฏศิลป์ไทย โขน
๓.๓ ปี่พาทย์
๓.๔ เครื่องสายไทย
๓.๕ คีตศิลป์ไทย
๓.๖ ดุริยางค์สากล
๔.ประเภท และเกณฑ์การรับ
๔.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ
๑) นักเรียนทั่วไป
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่มีผู้รับรอง เช่น ผู้อานวยการสถานศึกษา ครู ผู้นาท้องถิ่น
ตามความเหมาะสมของผลงาน
หรือ เกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จากหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และผ่านการพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และผ่านการพิจารณาการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ
แต่งตั้ง
๒) นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
พิจารณาจากผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ๒.๕ ขึ้นไป
๔.๒ ประเภททั่วไป
๑) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
ความรู้ทั่วไปรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยเป็นข้อสอบประเภทปรนัย ชนิดเลือกตอบ
๔ ตัวเลือก จานวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน และข้อสอบภาษาไทย(เขียนบรรยาย)
จานวน ๑ ข้อ ๑๐ คะแนน

๒
๒) สอบปฏิบัติ ด้านนาฏศิลป์ หรือดนตรี ๕๐ คะแนน
๓) ได้คะแนนข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมกันตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป รับเข้าเรียน
๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๖.๑ สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) สาหรับผูส้ มัครเรียนต่อชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑( ม.๑)
๖.๒ สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) สาหรับผูส้ มัครเรียนต่อชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ (ปวช.๑)
๖.๓ มีความสนใจ ความถนัด และรูปร่างหน้าตา เหมาะสมกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
๖. วัน เวลา รับสมัคร คัดเลือก/สอบ มอบตัวและชาระเงิน
๖.๑ วันรับสมัคร
๑) ประเภทความสามารถพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒) ประเภททั่วไป
๑ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๖.๒ วันคัดเลือก/สอบ /ประกาศผล (สอบหรือคัดเลือกเสร็จประกาศผลทันที)
๑) ประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.
๒) ประเภททั่วไป
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.
๖.๓ วันมอบตัว และชาระเงินทีเ่ รียกเก็บตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑) ประเภทความสามารถพิเศษ
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๒) ประเภททั่วไป
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.

เอกสารประกอบการมอบตัว
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ (ปพ. ๑) พร้อมสาเนาหรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่า
กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จานวน ๑ ชุด
๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา ของบิดา มารดา บุตร จานวน ๑ ชุด
๓) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา ของผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่ จานวน ๑ ชุด
๔) ใบสูติบัตรพร้อมสาเนา ของนักเรียน จานวน ๑ ชุด
๕) รูปถ่ายนักเรียนขนาด นิ้วครึ่งหรือ ๓X๔ จานวน ๑ รูป
๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
๗. วิธีการสมัคร
๙.๑ สมัครผ่านระบบ http://registra.bpi.ac.th
๙.๒ สมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ในวัน และเวลาราชการ

๓
๘. การปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
นักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์
ดนตรี ซึ่งจะแจ้งให้นกั เรียนทราบในมอบตัว
๙.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
๑.สปอตรับสมัคร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
๒.รายการวิทยุ “รักษ์ศิลป์ไทย” ทุกวันอังคาร เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย คลื่นความถี่ ๙๓.๗๕ Mhz
๓.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
๔.นักเรียน ม.๑ ปวช.๑ เขียนจดหมายแนะนารุ่นน้องโรงเรียนเดิม
๕.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(รับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ)
๖.รณรงค์การรับสมัครพร้อมกับค่านิยมองค์กร
๗.แจ้งการรับสมัครทางหนังสือราชการไปยังโรงเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก
กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน จานวน ๓,๐๐๐ โรง
๘.ภาควิชานาฏศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ ส่งครู คณาจารย์ พบนักเรียนชมรมนาฏศิลป์
หรือดนตรี ของโรงเรียนต่างๆ (พร้อมรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ)
๙.ประชาสัมพันธ์ขณะทาการแสดงในงานต่างๆตามโอกาสอันควร
๑๐.แนะแนวและรับสมัครสัญจร
๑๑.แจ้งข่าวสารในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย
๑๒.นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ จัดบริการแนะแนว

