วิทยาลัยนาฏศิลป
วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ป เป น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป กระทรวงวั ฒ นธรรม จั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน จนถึงระดับปริญญาตรี

ที่ตั้ง
วิทยาลัยนาฏศิลป เลขที่ ๑๑๙ หมู ๓
ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๑๓

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดการศึกษา
๓ ระดับ คือ
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หลั ก สู ต ร
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบดวย
๑. กลุมสาระการเรียนรูพื้น ฐาน ๘ กลุม ประกอบดวย ภาษาไทย,
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,
สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, และ
ภาษาตางประเทศ
๒. กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ ประกอบดวย
๒.๑ กลุมวิชานาฏศิลปไทย ประกอบดวย
สาขาโขน (โขนพระ โขนยักษ โขนลิง)
สาขาละคร (ละครพระ ละครนาง)
๒.๒ กลุมวิชาดุริยางคไทย ประกอบดวย
สาขาปพาทย (ระนาด ฆองวง เครื่องหนัง ป)
สาขาเครื่องสายไทย (จะเข ซออู ซอดวง)
สาขาคีตศิลปไทย การขับรองเพลงไทยเดิม)

๒.๓ กลุมวิชาศิลปสากล ประกอบดวย
สาขาดนตรีสากล (ไวโอลิน เปยโน ทรัมเปต ทูบา ฮอรน
ไวโอลิน วิโอลา ฟลูท เปนตน)
สาขาคีตศิลปสากล (การขับรองเพลงสากล)
สาขานาฏศิลปสากล (บัลเลต)
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย นั ก เรีย นสามารถเลื อกเรี ย น
วิชาชีพเฉพาะสาขาอื่นเปนวิชาโทไดอีก ๑ สาขา
๓. กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมชมรม นักศึกษาวิชาทหาร
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

คุณสมบัติพิเศษของผูเขาเรียน
๑. สาขานาฏศิลปสากล ผูเรียนตองเปนผูมีรูปรางสมสวน หนาตา
สวยงาม บุคลิกภาพดี
๒. คีตศิลปไทยและคีตศิลปสากล ผูเรียนตองมีกระแสเสียงไพเราะ
๓. สาขาดนตรีไทยและสากล ผูเรียนตองมีพื้นฐานของเครื่อง
ดนตรีที่จะทําการสอบ
๔. ผูเรียนทุกสาขาวิชาจะตองเปนผูที่มีศิลปนิสัย คือตองมีใจรัก
มีความถนัดในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นความรูในวิชาชีพที่เลือก

ระเบียบการรับสมัคร
๑. รับผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๒. มีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปดนตรี หรือคีตศิลป
๓. สาขาวิชาที่เปดรับ (ผูเรียนเลือกเพียงสาขาเดียวเทานั้น)

๑ สาขาปพาทย
เครื่องมือ
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
เครื่องหนัง
ป

จํานวนที่รับ
๓
๓
๓
๓
๒
๒

๒ สาขาเครื่องสายไทย
เครื่องมือ

ซออู
ซอดวง
จะเข
ซอสามสาย
๓ สาขาคีตศิลปไทย
๔ สาขาดนตรีสากล
เครื่องมือ
Violin
Viola
Cello
Double Bass
Guitar
Flute
Bb Clarinet
Oboe
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Trumpet
French horn
Trombone
Euphonium
Tuba
Percussion

จํานวนที่รับ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
จํานวน ๑๐ คน
จํานวนที่รับ
3
๒
๒
๒
3
๒
3
1
๒
๒
๒
๒
3
1
๒
3

๕ สาขาคีตศิลปสากล
จํานวน ๒๐ คน
๖ สาขานาฏศิลปสากล(บัลเลต) จํานวน ๑๐ คน

วิชาที่สอบ (ประเภททั่วไป)
วิชาสามัญ
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
(๔๐ คะแนน)
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
๕. ภาษาอังกฤษ

วิชาชีพ
๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๖๐ คะแนน)
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ
เพื่อทดสอบศิลปนิสัย

สถานที่รบั สมัคร
อาคาร ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัยนาฏศิลป
๒. ใบรับรองของสถานศึกษา
๓. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน ๑ ชุด
๔. รูปถาย ๒ นิ้ว แตงเครื่องแบบนักเรียนหนาตรง ถายมา แลว
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูปสําหรับติดใบสมัคร ๑ รูป และติดบัตร
ประจําตัวสอบอีก ๒รูป
๕. คาสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท

วิทยาลัยนาฏศิลป

สถานที่สอบ
วิทยาลัยนาฏศิลป
ประเภททั่วไป
จําหนายใบสมัครตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ.2561 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) ราคา
ชุดละ ๑๐ บาท
รับสมัคร
3 – 8 มีนาคม ๒๕๖1 ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
สอบขอเขียนและ วันอาทิตย ที่ ๑1
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
สัมภาษณ
มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ วันพุธ ที่ ๑4 มีนาคม ๐๙.๐๐ น.
2561
รายงานตัว /
วันเสาร ที่ ๑7 มีนาคม ๑๐.๐๐ น.
ประชุมผูปกครอง 2561
มอบตัว
วันอาทิตย ที่ 18
๐๙.๐๐ น.
มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดไดที่
วิทยาลัยนาฏศิลป
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ปการศึกษา 2561

 ฝายวิชาการ
๐ - ๒๔๘๒ – ๑๐๐๕
สํานักงานฝายวิชการ ๐๘๑ – ๙๑๖๔๒๖๖ อ.นฤมล ณ นคร
๐97 – 9284295 อ.ฉัตรพล สุดเนตร
งานแนะแนว
๐๘๙ – ๖๙๙๓๗๓๓ อ.ศันสนีย นาคะสนธิ์
รถประจําทางทีผ่ าน

ปอ.๕๑๕, ๕๔๗ สาย ๑๒๔, ๑๒๕, ๓๘๘

วิทยาลัยนาฏศิลป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรมhttp://cda.bpi.ac.th

