
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 
๑. หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
  ๑.๑ หลักสูตรนาฏดรุิยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๒)                
                              สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
  ๑.๒ หลักสูตรนาฏดรุิยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒  สถาบัน                    
                               บัณฑิตพัฒนศิลป ์
๒. ระดับชั้นและจ านวนท่ีเปิดรับสมัคร  
                   ๒.๑ มัธยมศึกษาตอนต้น ช้ันปีที่ ๑ (ม.๑)    จ านวนที่รบั   ๘๐ คน 
        ๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ ๑ (ปวช.๑)   จ านวนที่รบั ๑๒๐ คน 
๓. สาขาวิชา (ชื่อสาขาวิชาตามท่ีปรากฏในหลักสูตร) 
  ๓.๑ นาฏศิลป์ไทย ละคร 
  ๓.๒ นาฏศิลป์ไทย โขน 
  ๓.๓ ปี่พาทย ์
  ๓.๔ เครื่องสายไทย 
  ๓.๕ คีตศิลป์ไทย 
  ๓.๖ ดุริยางค์สากล 
๔.ประเภท และเกณฑ์การรับ 

๔.๑ ประเภทความสามารถพิเศษ 
      ๑) นักเรียนท่ัวไป 
                            พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่มีผู้รับรอง เช่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู ผู้น าท้องถ่ิน               
                              ตามความเหมาะสมของผลงาน  

    หรือ เกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จากหน่วยงานในระดับท้องถ่ิน  
      ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และผ่านการพิจารณาจากความสามารถพิเศษ 
      ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  
    และผ่านการพิจารณาการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ        
      แต่งตั้ง  

  ๒) นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
        พิจารณาจากผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ๒.๕ ข้ึนไป    
  

๔.๒ ประเภทท่ัวไป 
  ๑) สอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน 
                             ความรู้ทั่วไปรายวิชาพื้นฐาน  รายวิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
                             สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ   โดยเป็นข้อสอบประเภทปรนัย ชนิดเลือกตอบ  

    ๔ ตัวเลือก  จ านวน ๔๐ ข้อ  ๔๐ คะแนน และข้อสอบภาษาไทย(เขียนบรรยาย)           
    จ านวน ๑ ข้อ ๑๐  คะแนน  



 
๒ 

  ๒) สอบปฏิบัติ ด้านนาฏศิลป์ หรอืดนตรี   ๕๐ คะแนน 
๓) ได้คะแนนข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมกันต้ังแต่ ๕๐  คะแนนข้ึนไป รบัเข้าเรียน 

๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๖.๑ ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลงัศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) ส าหรบัผูส้มัครเรียนต่อช้ัน 

                               ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑( ม.๑) 
๖.๒ ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลงัศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)  ส าหรบัผูส้มัครเรียนตอ่ช้ัน  
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ (ปวช.๑) 
๖.๓ มีความสนใจ ความถนัด และรูปร่างหน้าตา เหมาะสมกบัสาขาวิชาที่สมัครเรียน 

๖. วัน เวลา รับสมัคร คัดเลือก/สอบ มอบตัวและช าระเงิน 
๖.๑ วันรับสมัคร   

๑) ประเภทความสามารถพิเศษ   ตั้งแต่บัดน้ี 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 และช าระเงินทีเ่รียกเกบ็ตามประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 

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) พร้อมส าเนาหรือใบรบัรองจากสถานศึกษาว่า
ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ หรอื มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือเทียบเท่า จ านวน ๑ ชุด 

๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา ของบิดา มารดา บุตร จ านวน ๑ ชุด 
๓) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา ของผู้ปกครอง กรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่ จ านวน ๑ ชุด 
๔) ใบสูติบัตรพร้อมส าเนา ของนักเรียน จ านวน ๑ ชุด 
๕) รูปถ่ายนักเรียนขนาด นิ้วครึ่งหรือ ๓X๔ จ านวน ๑ รูป 
๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ(ถ้ามี)  

๗. วิธีการสมัคร  
๙.๑ สมัครผ่านระบบ http://registra.bpi.ac.th  
๙.๒ สมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
      ในวัน และเวลาราชการ 



 
๓ 

๘. การปฐมนิเทศ และปรับพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
    นักเรียนใหมป่ีการศึกษา ๒๕๖๓  ต้องเข้ารบัการปฐมนิเทศ และเข้าค่ายปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์  
                    ดนตรี ซึ่งจะแจ้งให้นักเรียนทราบในมอบตวั   
๙.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  ๑.สปอตรบัสมัคร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย 
  ๒.รายการวิทยุ “รักษ์ศิลป์ไทย” ทกุวันอังคาร เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ทางสถานี 
     วิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย คลื่นความถ่ี ๙๓.๗๕  Mhz 
  ๓.หนังสือพมิพ์ท้องถ่ิน 
  ๔.นักเรียน ม.๑ ปวช.๑ เขียนจดหมายแนะน ารุ่นน้องโรงเรียนเดิม 
  ๕.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(รบัสมัครประเภทความสามารถพิเศษ) 
  ๖.รณรงค์การรับสมัครพร้อมกับค่านิยมองค์กร 
  ๗.แจ้งการรบัสมัครทางหนงัสอืราชการไปยังโรงเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก  
    ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน จ านวน ๓,๐๐๐ โรง 
  ๘.ภาควิชานาฏศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ สง่ครู คณาจารย์ พบนกัเรียนชมรมนาฏศิลป์  
                           หรือดนตรี ของโรงเรียนต่างๆ (พร้อมรับสมัครประเภทความสามารถพเิศษ) 
  ๙.ประชาสัมพันธ์ขณะท าการแสดงในงานต่างๆตามโอกาสอนัควร 
  ๑๐.แนะแนวและรบัสมัครสัญจร 
  ๑๑.แจ้งข่าวสารในที่ประชุมคณะกรมการจงัหวัดสโุขทัย 
  ๑๒.นักศึกษาปรญิญาตรีช้ันปีที่ ๓ จัดบริการแนะแนว 
 


